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Resumo 

 

 

A presente investigação incide sobre questões e problemáticas no interior do 

quarteirão no casco histórico de Guimarães, com a perspetiva de o revitalizar e 

criar novas oportunidades para o crescimento e regeneração urbana.  

Para tal entendimento, foi imperativo o estudo do início da revolução morfológica 

da cidade e com o passar do tempo apercebemo-nos dos problemas inerentes 

ao crescimento urbano, nomeadamente os interiores do quarteirão e os problemas 

a ele associados, a lembrar o “esquecimento” a que foi dado. 

O presente estudo vai tentar responder aos problemas evidenciados no interior do 

quarteirão, tais como a necessidade de novas valências e com esta o intuito de 

gerar mais vivência no mesmo. 

Tendo por base a análise do território bem como o estudo de alguns casos de 

referência, que de certo modo pautaram toda a nossa investigação, 

culminaremos esta dissertação com a exposição de uma proposta de 

intervenção, para a revitalização do interior do quarteirão no Largo da Condessa 

do Juncal em Guimarães, onde procuramos colocar em prática, as metodologias 

estudadas: dar vitalidade, por intermédio de soluções construtivas multifuncionais, 

que se adequem ao quotidiano contemporâneo tais como questões funcionais, 

sociais e estado de conservação com a intenção de oferecer um contributo ao 

local e seu património, constituindo os nossos resultados mais importantes no 

trabalho efetuado. 
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12 
 

Abstract 

 

This research focuses on issues and problems related to city block interior in the 

historical center of Guimarães. It is aimed to revitalize and create new opportunities 

for the urban growth and regeneration.  

Thus, a research on the morphological revolution of the cities became imperative 

and, as time goes by, we became aware of the problems inherent to the urban 

growth, namely the city block interior’s problems, remembering the “forgetfulness” 

that was given. 

This research will try to find an answer to the problems identified in the city block 

interior as well as to the needs of new valences in order to create living conditions 

there.  

Based on both the territory analysis and the study of some reference cases, which 

have guided our research, this essay will culminate with the exposure of an 

intervention proposal for the revitalization of the quarter interior in the Square of 

Condessa do Juncal in Guimarães, where we have put in practice the studied 

methods and  given vitality through multifunctional and constructive solutions 

suitable to contemporary everyday life such as functional and social questions, 

contributing therefore to the preservation of the local and patrimony, constituting 

this the most important results of the work done. 
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13 
 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

CMG- Câmara Municipal de Guimarães 

CIAM- Congresso internacional de arquitetura moderna 

D.- Dom/ Dona 

Fig.- Figura 

GTL- Gabinete técnico local 

m- Metros 

Nº- Números 

Prof.- Professor 

Rmeu- Regulamento municipal da edificação e da urbanização 

Ricuh- Regulamento de intervenção no centro urbano e histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVITALIZAR INTERIOR DE UM QUARTEIRÃO: 
Quarteirão do Largo da Condessa do Juncal, Guimarães 

  
                                             

14 
 

Introdução 

 

Nos dias de hoje, vão surgindo cada vez mais intervenções no património, vão 

emergindo um pouco por todo o pais, afirmando-se cada vez mais como uma 

alternativa a construção nova. Durante vários anos não deram a atenção devida 

à degradação, que se instalou nos centros urbanos das cidades. Atualmente em 

Portugal o tema recuperação e revitalização urbana dos centros históricos tem 

vindo a ganhar projeção e já existe uma maior atenção ao problema da sua 

degradação. Num momento em que a economia mundial encontra-se fragilizada, 

revela-se necessário, para evidenciar as melhores práticas, ponderando 

necessariamente os valores arquitetónicos e sociais das intervenções.  

Torna-se importante mostrar tudo o que foi feito para combater o esquecimento, 

e uma avaliação dos resultados obtidos na sequência das diferentes formas de 

intervir aplicadas nas últimas décadas e nos mais distintos locais e de como se 

pode conservar os Centros Históricos. É o que se pretende realizar e mostrar, com 

o presente trabalho, através do estudo de caso do quarteirão da Condessa do 

Juncal que se situa no centro histórico de Guimarães. Com a nossa intervenção 

obter um resultado que venha ao encontro do que se tem melhor feito e ao 

mesmo tempo revitaliza-lo e utilizar materiais sustentáveis e que nos permita que o 

quarteirão se autossustente utilizando os recursos naturais. 

O Centro Histórico de Guimarães é o objeto de estudo na qual, através das boas 

práticas de intervenção no património, destaca-se nacionalmente e 

internacionalmente, com diferentes prémios e reconhecimentos. Em janeiro de 

2011, o jornal The New York Times elegeu Guimarães como um dos 41 sítios do 

mundo a ser visitados. Devido a consagração em Património Cultural da 

Humanidade por parte da Unesco e da Capital Europeia da Cultura 2012, o jornal 

refere Guimarães como uma cidade jovem e que possui uma vida artística intensa. 

E assim a presente dissertação reúne grandes objetivos como sendo o de avaliar 

as condições e o estado de conservação do Quarteirão do Largo da Condessa 

do Juncal, abordando as intervenções realizadas, analisar o processo de atuação 

a nível reguladora e as deficiências existentes.  
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Mostrar como é que a manutenção e conservação promovem, de uma forma 

preventiva a salvaguarda de edifícios antigos, prolongando o seu tempo de vida 

útil. Compreender a utilização dos diferentes espaços, bem como, as técnicas e 

os materiais utilizados neste tipo construções. Indicar boas práticas de intervenções 

como referências para sustentar a nossa intervenção. 

 

Caracterizar as intervenções efetuadas nos edifícios correntes habitacionais, por 

ser estes que, ao longo dos anos, mais contribuíram para a consolidação e 

construção da malha urbana, revelando-se fundamental para a preservação da 

imagem do Centro Histórico.  

 

Pretende-se que com a análise das intervenções já realizadas nos edifícios do 

quarteirão em estudo pertencentes ao Centro Histórico de Guimarães, uma 

reflexão sobre os fatores que influenciaram as formas de atuação para 

conservação do património do Centro Histórico e o que daí advém. Pois as zonas 

mais antigas das cidades degradam-se, acentuando a tendência para a 

desertificação, aumento de problemas sociais e falta de condições de 

habitabilidade. Para tal, é necessário reabilitar para sua conservação e melhorar 

as suas condições, de tal forma, pode-se então colocar a seguinte pergunta: De 

que maneira a revitalização se converte num método de conservação?  

 

A metodologia da presente dissertação seguiu várias fases, nas quais captar, 

analisar, refletir, comparar todos os dados utilizados para este trabalho de 

investigação.  

Inicialmente começou-se com uma revisão bibliográfica, onde foi recolhido todo 

material teórico, desde documentos escritos, visitas ao Centro Histórico de 

Guimarães, fazendo o levantamento e avaliação do estado de conservação dos 

edifícios. Realizou-se um reconhecimento de toda a área do Centro Histórico ao 

mesmo tempo foram registadas imagens que mostram o seu estado, conhecer o 

que levou à necessidade da reabilitação urbana, bem como a legislação 

aplicável.  
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Foram feitas visitas ao posto de turismo, à Biblioteca Municipal Raul Brandão, ao 

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta e ao GTL que se encontra na Câmara Municipal 

onde foi pedida informação e elementos sobre a evolução do centro histórico, 

sobre a sua reabilitação ao longo dos anos, sobre a candidatura de Guimarães a 

património cultural da humanidade. Na investigação efetuada foram consultados 

documentos oficiais e recolhidas fotos antigas. Seguidamente, compreender os 

métodos, os processos e as dificuldades das reabilitações feitas em Guimarães ao 

longo dos anos até aos dias de hoje.  

 

De seguida foram feitos levantamentos, análises e estudo comparados de projetos 

elaborados e aprovados pela câmara de Guimarães. Observação e estudo dos 

processos de obras presentes na CMG e no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 

relativos a intervenção de diferentes datas e iniciativas públicas ou privadas.  

 

Após a fase de recolha de material procedemos à fase de organização, recolha 

da informação importante para permitir uma reflexão sobre a história dos centros 

históricos e tendo como estudo de caso o Centro Histórico de Guimarães.  

 

Pretendendo assim com esta análise uma apreciação da reabilitação efetuada e 

mostrar a conservação dos edifícios e perceber melhor o ato de revitalizar, 

produzindo-se diagnósticos e diretrizes do trabalho para considerar a nossa 

proposta final.  

Com tudo isso o nosso trabalho estrutura-se em três capítulos: estado de arte onde 

abordamos de uma forma genérica a evolução histórica das cidades, 

aprofundando o conceito de quarteirão urbano. No segundo capítulo 

apresentamos os casos similares de referência onde constam, tal como o nome 

indica, obras que nos vão ajudar a compreender e a encontrar formas de 

revitalizar quarteirões. No nosso último capítulo abordamos o caso de estudo onde 

constam todas as informações sobre o local escolhido para a intervenção e 

respetiva proposta de solução.



  
                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I- Estado da Arte 



Estado de Arte 

18 
 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Lynch (2007) refere que, para além da revolução agrícola, o grande fator chave 

para a fixação e aglutinação de edificados que vieram a formar uma “urbe” se 

deu por motivos de culto religioso sobre fertilidade, morte e sobrevivência. As 

cidades da Suméria apresentavam templos enormes como pontos mais 

importantes de uma sociedade hierarquizada que evoluiu de relações de 

parentesco em aldeias para relações de classe, em cidades maiores. A base da 

pirâmide social era ocupada por camponeses e escravos e terminava nos 

sacerdotes e funcionários de estado, sendo a propriedade de terra concentrada 

nas mãos destes últimos. A cidade é um local de manifestações religiosas e 

ocupações planeadas pelas classes dominantes. Os espaços públicos de maior 

importância e regularizadores do aglomerado construído eram lugares de 

destaque para cerimónias religiosas que impunham um sentido de hierarquia 

urbana que reproduzia a hierarquia social de então. Nas cidades do Egipto as 

crenças religiosas tomam conta da organização espacial urbana, sendo que 

existiam duas realidades: a cidade dos vivos: temporária e desvalorizada; e a 

cidade dos mortos: rica, ornamentada e feita para durar para sempre, com 

edifícios monumentais de formas geométricas puras que se assemelhassem à 

grandiosidade dos elementos da paisagem natural. 

 

No oriente os rituais divinos associados a simbolismos, hierarquias e superstições 

dominavam e moldavam completamente a organização da cidade. Os 

elementos da natureza eram determinantes: divisão em grelhas proporcionais, 

rigorosamente alinhadas norte-sul, direita-esquerda numa tentativa de controlo do 

“caos” natural e de segurança permanente para a vida humana.  

Todas estas derivações de ritos e superstições mágicas têm como base conceitos 

que ainda hoje são utilizados nos desenhos das cidades, da arquitetura e dos 

espaços públicos e que refletem a organização hierárquica da sociedade atual: 

ordem, estabilidade, simetria, domínio, eternidade, monumentalidade, 

centralidade, etc. 
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1.1.1. Antiguidade  

 

Na Grécia a cidade forma um organismo que funciona como um todo e é dividida 

em três partes distintas: áreas privadas (moradias todas do mesmo tipo que diferem 

em tamanho); áreas sagradas (os recintos, monumentos e templos dos deuses); e 

as áreas públicas (destinadas a todas as atividades políticas, comerciais, teatrais, 

desportivas, etc.).  

Estas áreas públicas foram desenvolvidas tanto pela civilização grega como pela 

romana, em paralelo com uma ideia de democracia e participação da 

sociedade em decisões de interesse público. Os espaços públicos, principalmente 

o Ágora, para os gregos, e Fórum, para os romanos (as principais praças públicas 

e o centro da atividade com características e importância urbana semelhantes) 

eram palco de todas as discussões políticas, festas, manifestações e grandes 

trocas comerciais. Eram de importância suprema na vida diária dos cidadãos, 

tudo passava por estas praças. Atividades como jogos, sacrifícios religiosos e 

performances dramáticas e artísticas eram sempre dadas ao ar livre, no espaço 

público, acessíveis a todos. A configuração tanto do Ágora como do Fórum 

Romano era fechada e rodeada de stoas (pórticos com colunatas cobertos), o 

que impingia a estas praças uma sensação de encerramento, como num “pátio”, 

ainda que se tratasse de utilização pública. Camillo Sitte (fonte web) compara as 

casas com pátio romanas e gregas com as suas cidades, pois nas casas os espaços 

internos organizavam-se em redor de um pátio e nas cidades as construções 

urbanas dispunham-se em volta da ágora ou fórum, sendo os espaços livres os 

protagonistas em ambas as situações. As ruas e o tecido urbano das áreas 

residenciais era simples e modesto, em contraste com os lugares públicos de 

grande investimento coletivo e artístico. 

Segundo Lamas (2004) o quarteirão grego acompanha a quadrícula reticulada 

utilizada muitas vezes como forma de organização fundiária do solo 

essencialmente para construção de habitação, sendo a localização dos edifícios 

públicos independente da malha geométrica.  

 

“As retículas parecem ser essencialmente um meio de loteamento residencial, ainda sem 

referências estéticas precisas.” (Lamas, 2004, 148).  
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O quarteirão é posteriormente dividido em lotes que correspondem a parcelas 

atribuídas a cada família. Não existe divisão entre logradouro e construção, nem 

espaços intersticiais, sendo que as habitações se desenvolviam frequentemente 

em redor de um pátio interno ocupando áreas distintas. As fachadas ou muros das 

construções separam a residência privada da rua pública.  

O quarteirão romano continua este tipo de ocupação, cada parcela sendo 

ocupada por uma villa ou uma insolae. No entanto a habitação é mais 

caprichada do que na Grécia, devido à organização social que permitia a 

existência de famílias mais poderosas. O quarteirão romano também pode ser 

ocupado por edifícios públicos que se inseriam na rede de traçados sem os 

modificar. 

 

 

Figura 1- Fórum de Pompeia, Itália.  

 

Legenda: 

Pompeia ou Pompeios1 (em latim: Pompeii) foi outrora uma cidade do Império Romano situada a 22 

km da cidade de Nápoles, na Itália, no território do atual município de Pompeia. A antiga cidade foi 

destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., que provocou uma intensa 

chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Ela se manteve oculta por 1600 anos, até 

ser reencontrada por acaso em1748. Cinzas e lama protegeram as construções e objetos dos efeitos 

do tempo, moldando também os corpos das vítimas, o que fez com que fossem encontradas do 

modo exato como foram atingidas pela erupção. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pompeia#cite_note-nome-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pompeia_(N%C3%A1poles)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erup%C3%A7%C3%A3o_do_Ves%C3%BAvio_de_79
http://pt.wikipedia.org/wiki/79
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinza
http://pt.wikipedia.org/wiki/1748
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2.1.2.Cidade Islâmica 

 

Ao contrário da cidade pública e democratizada da época romana e grega, a 

cidade árabe é totalmente privatizada e apoiada no sentido religioso da 

existência. Como já vimos anteriormente, as ruas são simples intervalos entre os 

edifícios privados, e a vida dos habitantes é centralizada nos pátios privados. 

Como indica Goitia (1982, 13) o espaço correspondente ao agora ou fórum 

romanos é o pátio das mesquitas, mas neste caso já não se trata de politica, mas 

de religião, onde o ambiente não é de discussão e dialética mas sim de 

meditação e silêncio. Nas cidades podemos encontrar uma vida mais ativa e 

social nos bazares e ruas ou galerias de intenso comércio, mas estas são situações 

puramente funcionais. 

Ainda segundo o mesmo autor, a organização (ou falta dela) do espaço “público” 

árabe reflete uma sociedade com pouca noção do “bem comum”, sendo que a 

rua representa a ordem ou a lei geral que se sobrepõe à vontade individual, 

representada pela casa. Nestas cidades onde as ruas são deixadas para segundo 

plano e a casa e os edifícios privados são o centro de uma sociedade, o espaço 

público pode ser considerado inexiste ou muito pouco valorizado/apreendido. 

 

Figura 2- Cidade Islâmica. 
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2.1.3.Época Medieval 

 

 

Após a queda do império romano a vida urbana abrandou em virtude das 

invasões bárbaras que levaram à destruição de muitas cidades da antiguidade e 

à consequente instalação de um clima de medo e necessidade de proteção. A 

muralha era agora uma premissa urbana, presente em todas as cidades. Estes 

muros eram um limite ao crescimento urbano, obrigando as construções a 

racionalizar o espaço disponível, resultando em cidades muito densas, pouco ou 

nada planeadas, com reduzido espaço público e com um forte carácter de 

improvisação e irregularidade. A partir dos séculos X e XI a estabilidade política e 

o ressurgimento do comércio voltam a animar as cidades. O comércio é a 

atividade social mais importante e destacada desta época e está ligada ao 

surgimento na sociedade da classe burguesa. O espaço público é o local ideal 

para a realização de trocas comerciais, sendo esta a atividade “pública” mais 

importante e definidora da hierarquia viária pela maior ou menor concentração 

de catividades comerciais, levando a ruas mais ou menos largas, que organizavam 

as cidades aparentemente desorganizadas. A escala monumental das cidades 

gregas e romanas vai sendo abandonada e substituída por uma morfologia mais 

intimista cujo desenvolvimento se apoia em classes sociais: os artesãos, 

comerciantes e burgueses. As funções urbanas não estavam segregadas; 

habitação, comercio, lazer, trabalho, etc, coexistiam todas no mesmo local, e 

podia existir mais do que um centro urbano. As ruas são feitas para andar a pé e 

aceder aos edifícios ou lojas dos pisos térreos, sendo a própria rua uma extensão 

dos mercados onde também se vende e negoceia.  

Segundo Lamas (2004) os quarteirões eram definidos e definiam o limite e 

alinhamento das ruas sendo densamente ocupados, mas contendo, normalmente 

no seu interior, hortas, jardins e espaços livres. As fachadas passam a ter um grande 

poder comunicativo e comercial.  

 

“O sistema constituído pelo quarteirão, logradouro, prédio e fachada surge na Idade média 

e com variações vai manter-se até aos nossos dias.” (Lamas, 2004, 154).  
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O quarteirão deixa de ser apenas um meio de loteamento e divisão do solo, para 

passar a ser um elemento morfológico do espaço urbano. 

Sendo os espaços públicos das cidades medievais muito reduzidos, irregulares e 

limitados, as praças e largos eram lugares ainda mais destacados, oferecendo um 

intervalo de respiração na densa malha urbana. Eram como salas de estar da 

sociedade, onde tudo acontecia, o lugar público por excelência. O 

desenvolvimento do mercado é paralelo ao desenvolvimento destes espaços 

públicos e para além das evocações religiosas (adros e praças de igrejas) as 

praças dos mercados eram palco de manifestações lúdicas e festivas, escrituras, 

decisões jurídicas, castigos, etc. Era o encontro da cultura erudita com a popular. 

Como defende Lamas (2004), o mercado é a razão principal da cidade enquanto 

lugar de trocas e serviços.  

Este foi um período muito longo da história, e, consequentemente, de grande 

diversidade, sedimentação e mudança nas tipologias urbanas e habitacionais 

que vão influenciar a organização das cidades europeias durante muito tempo. 

 

 

 

Figura 3- Planta da cidade Medieval de Milão, Itália. 
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2.1.4. Renascimento 

 

No renascimento a evolução da ciência, matemática, geometria, imprensa, etc., 

transforma a sociedade e o pensamento humano, o que se reflete numa nova 

organização das cidades, transformando-as em lugares geometricamente 

desenhados, planeados e organizados, na busca da perfeição e harmonia 

geométrica. Surge como um movimento de oposição à existência das cidades 

medievais, e a retoma pelos modelos clássicos da antiguidade. 

 
“Os homens do século XVII e XVIII trataram, portanto, de racionalizar a cidade, de pensá-la 

more geométrico, por considerarem que tudo o que estava para trás era apenas obra do 

acaso.” (Goitia, 1982, 26). 

 

Este período estende-se desde os princípios do século XV até finais do século XVIII, 

tendo várias fases distintas (desde o primeiro Renascimento, Barroco, Rococó e 

Neoclássico) ainda que exista um fio condutor entre todas. O Renascimento 

procura a rigidez geométrica da linha recta, da perfeição e harmonia do 

planeamento, enquanto o Barroco opta pela linha fluida e movimentada, pela 

perspetiva e ilusão de ótica através da geometria inquieta. Estas características 

refletem-se no desenho das cidades e do espaço público.  

A rua é um elemento de grande importância. Ela passa a ser mais que um percurso 

funcional, assumindo importância visual e perspética. No Renascimento inicial a 

rua é retilínea e simétrica, enquanto no Barroco é cenográfica e surpreendente. A 

quadrícula geométrica passa a integrar um sistema de hierarquia e é muito 

utilizada em contraste com a malha urbana irregular medieval. Neste período a 

introdução de espaços verdes complementa as funções sociais das praças e 

outros espaços públicos. Surgem as alamedas, passeios públicos e arborização de 

rua. 

Segundo Lamas (2004) é a partir do Renascimento que a praça se inscreve e 

ganha importância em definitivo na estrutura urbana e passa a ser obrigatória e 

desenhada nos planos urbanos nos séculos XVIII e XIX. A praça é agora mais que 

um vazio urbano. Funciona como um espaço singular e faz parte da estrutura 

social e do cenário quotidiano urbano. É o lugar público onde se inserem os 

edifícios principais e monumentos, adquirindo um valor funcional e político-social, 

além de simbólico e artístico. 
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Figura 4- Plaza Mayor, Madrid. 

 

 

Em Espanha um dos elementos urbanos mais singulares e destacados é a Plaza 

Mayor. Este é sempre um lugar de destaque nas cidades, central e bem definido 

espacialmente, de carácter encerrado mas que participa, organiza, referencia e 

pertence a toda a cidade. A sua centralidade é, não só geométrica, mas também 

simbólica, pois este é o espaço público mais importante e onde se realizam 

atividades de qualquer tipo: festivas, espontâneas, formais, quotidianas, 

comerciais, etc. A sua origem é pouco definida, mas sabe-se que desde o século 

XVI é um elemento constante de utilização ininterrupta. A planta é geralmente 

retangular, rodeada de edifícios de fachadas homogéneas e uniformes criando 

um conjunto proporcional e harmonia entre planta e alçado, como um objeto só. 

Antes de serem planeadas já existiam Plazas Mayores, que surgiam 

espontaneamente no tecido urbano e se acomodavam à topografia e cidade 

existente, resultantes do passar do tempo e das necessidades urbanas. No entanto 

a característica de encerramento espacial permanece, e muitas vezes é 

amplificada pela utilização de arcadas que dão a volta ao perímetro interno da 

praça em todo o piso térreo e por entradas na praça através de túneis, sem 

interromper a continuidade das fachadas. 

Goitia (1982, 118) questiona-se: 
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“A tendência, tão espanhola, para estes espaços reclusos (referindo-se às plazas mayores 

espanholas) em contradição franca com a estrutura de viação da cidade, poderá ter como 

antecedente os pátios fechados das mesquitas?” 

 

Segundo Lamas (2004), a partir do Barroco, o quarteirão é aprimorado, assumindo 

formas, dimensões e volumes diferentes conforme a sua localização: ou como 

resultado dos traçados urbanos de formas irregulares (como nos quarteirões do 

Bairro Alto em Portugal, ou de Paris de Haussman), ou como elemento morfológico 

base gerador de cidade por repetição (como na Baixa Pombalina, conforme 

figura 5 ou cidades de colonização ibérica da América do Sul). A sua organização 

é sempre por ocupação dos lotes na periferia do quarteirão deixando vazios no 

seu interior que ou eram ocupados por hortas e jardins em continuidade com o 

modelo medieval (Bairro Alto) ou quase desaparecendo em pequenos saguões 

de serviço e ventilação (como na Baixa Lisboeta). O quarteirão também pode ser 

ocupado por um único edifício especial ou espaço público como praças. Nesta 

época estabelece-se a perfeita identidade entre traçado viário e fachadas dos 

edifícios. Os princípios estéticos de ordem, ritmo e proporção, etc., primeiramente 

utilizados nos palácios, espalharam-se a edificações mais correntes, tornando as 

fachadas um elemento compositivo do espaço urbano, constituindo uma unidade 

estética e visual, pensada como arquitetura em três dimensões. 

 

 

Figura 5- Planta Topográfica de Lisboa 
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2.1.5.Época Contemporânea 

 

No final do século XIX e início de XX, na Europa, foram feitas várias experiências e 

reflexões sobre modelos de desenvolvimento urbano ideal, fruto de ideologias 

socialistas e higienistas que surgiram em resposta a uma sociedade em mudança 

e crescimento industrial e urbano exponencial que acartava sérios problemas de 

salubridade e condições de vida da população. O aparecimento e explosão de 

transportes como o comboio, de novos materiais de construção e outras 

tecnologias industriais e fabris de produção em massa, em conjunto com o rápido 

e descontrolado crescimento demográfico resultante de uma migração 

populacional para as cidades em busca de novas oportunidades de emprego 

fruto dessa mesma revolução da indústria, transformaram as cidades num lugar 

caótico e insalubre. Era urgente um planeamento urbano racional e funcional 

adaptado a esta nova realidade, que resolvesse, principalmente o problema 

habitacional, mercado que se encontrava completamente sobrecarregado. Em 

paralelo surgem nesta época várias ideologias, propostas e pensamentos sobre 

modelos utópicos de cidades ideais que resolvessem os problemas urbanos 

emergentes. Novos planos urbanos concretizados na prática (como o plano de 

Haussman de Paris ou o plano de expansão urbana de Barcelona, de Cerdà), e 

ideias teóricas, como dos socialistas utópicos, o Falanstério de Fourier, as Cidades 

Jardim de Howard, a Cidade Industrial de Garnier, etc. 

 

Figura 6- Opções do novo traçado urbano de Paris por Haussman 
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As transformações de Haussman em Paris consistiram em intervenções na cidade 

histórica existente com o objetivo de melhorar a circulação dentro da mesma com 

a abertura de novas avenidas ligando pontos importantes, eliminar a insalubridade 

instalada pelo crescimento industrial através da modernização construtiva e 

reorganização dos quarteirões, e revalorização dos monumentos pela abertura de 

eixos viários com alinhamentos e perspetivas. O quarteirão é um produto residual 

dos traçados e não um módulo de composição urbana. A forma é irregular, 

poligonal, triangular ou em bloco, com apenas um saguão de ventilação interno. 

O parcelamento do quarteirão é feito perpendicularmente à rua, sendo a divisória 

entre lotes correspondente à bissetriz do ângulo formado pelas ruas. São evitadas 

parcelas de rua a rua ou demasiado extensas sobre o plano marginal. As fachadas 

foram desenhadas para formarem uma unidade arquitetónica através dos seus 

materiais e elementos construtivos que mudou completamente a imagem da 

cidade. O interior dos quarteirões é dotado de grande complexidade funcional e 

espacial moldando a vida social e a imagem de Paris. Em algumas situações os 

quarteirões são rasgados por galerias comerciais públicas no nível térreo abrindo 

novas permeabilidades dentro destes, deixando de ser elementos impenetráveis. 

 

 

Figura 7- Plano de expansão de Barcelona 
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O plano de Ildefonso Cerdà para a expansão urbana de Barcelona marcou uma 

ideologia de cidade moderna de grande força onde os quarteirões, o seu miolo e 

os espaços livres internos ganham destaque e participam como elemento 

compositivo da cidade. O plano assenta numa grelha ortogonal com vias de 20m 

e quadras de 113m x 113m com ocupação perimetral em dois ou três dos lados, 

onde os edifícios deveriam ocupar até dois terços da superfície do quarteirão 

deixando as áreas internas abertas para uso público, com áreas verdes e 

equipamentos, em busca de uma cidade mais arejada. Os edifícios estavam 

orientados de maneira a expor a menor área de fachada possível a norte e 

podiam, assim, receber luz direta e ventilação, procurando dotar todos os espaços 

internos de qualidade ambiental e, ao mesmo tempo, oferecer espaços de 

repouso públicos hierarquicamente organizados dentro da malha urbana, 

homogénea e bem definida. O quarteirão tem um papel participativo na cidade, 

e os seus espaços internos são presentes na vida urbana e não ocultos como 

acontece na cidade tradicional. As fachadas do quarteirão deixam de ser o limite 

rígido do espaço público. No entanto as ideias originais de Cerdà foram sendo 

alteradas e apenas permaneceu o traçado do sistema viário, enquanto os quar-

teirões foram sendo ocupados massivamente em todas as faces e no seu interior, 

fechando-se sobre si próprios e aproximando-se do desenho tradicional de 

quarteirões de cidade. As razões podem ser várias. A vontade humana e a vida 

quotidiana prevalecem sempre sobre qualquer plano. Mas elas refletem hábitos 

de vida da cidade tradicional, ou será que o modelo de quarteirões com espaços 

internos livres não foi adotado por não ser funcional no contexto e tempo em que 

foi experimentado? Ou ainda, terá a especulação imobiliária sobre a ocupação 

dos terrenos se sobreposto a todas estas possibilidades?  

Hoje existem planos de revitalização (como o Pró-Eixample) do interior dos 

quarteirões da cidade, com o objetivo de devolver à cidade o espaço público 

dentro dos quarteirões que foi sendo privatizado e ocupado ao longo do tempo.  

Em Amesterdão e Viena também foram experimentadas novas maneiras de 

expansão urbana e ocupação de quarteirões, procurando novas respostas, sob 

fundamentos socialistas e higienistas, para o problema habitacional que se 

verificava nesta época em toda a Europa. Segundo Casciato (2003),em 1905 

Amesterdão foi a primeira cidade a criar um código de construção, impondo 

novas regras urbanas que procuravam a homogeneidade da cidade e a 

salubridade das habitações. Existia uma área mínima fixa para pátios, o que levou 
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à construção perimetral homogénea de grandes blocos em redor de um jardim, 

que geralmente era privado, mas por vezes de uso público. Entre a primeira e a 

terceira década do século XX o modelo habitacional mais comum na cidade era 

precisamente o super bloco fechado. As células de habitação inseridas nos blocos 

reproduziam ao máximo as características das casas tradicionais holandesas: rés-

do-chão diretamente aberto para a rua, e prolongadas para trás onde 

terminavam num pequeno jardim. As regras coletivas continuavam a permitir a 

intervenção individual, mas defendiam um modelo socialista de grande 

homogeneidade urbana que gerou uma imagem forte na cidade de Amesterdão. 

Foram feitos vários planos de expansão da cidade, entre eles, o plano Zuid, de 

Berlage (de 1915), que previa uma grande expansão da cidade para sul, com 

grandes blocos habitacionais, onde  

 

“(…) as quadras ainda são resultado do sistema viário, porém contribuem como instrumentos 

de ordenação dos edifícios perante uma nova hierarquia de vias e espaços urbanos através 

da construção diferenciada das esquinas (…) e evolução do miolo da quadra. Inicialmente 

destinado exclusivamente para jardins internos das unidades residenciais térreas, o espaço 

interno evolui a partir da redução dos jardins privados e inserção de ruas e pátios internos 

destinados ao uso semipúblico.” (Figueroa, 2006) 

 

 

 

Figura 8- Plano de Zuid Amsterdão 
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Figura 9a; 9b; 9c; 9d - Karl-Marx-Hof, Viena 

 

 

Em Viena, depois da primeira guerra mundial a situação de destruição, pobreza e 

falta de habitação e condições mínimas de salubridade tornou-se ainda mais 

gravosa, exigindo soluções urgentes. A então administração social-democrata da 

cidade impôs um programa de reforma social extenso e abrangente que incluía a 

construção de grandes blocos de habitação. Neste contexto, uma das 

intervenções mais famosas é o Karl-Marx-Hof: uma enorme estrutura habitacional 

coletiva contínua, com mais de um quilómetro de extensão, contendo serviços e 

grandes espaços comuns livres e abertos à cidade no seu interior. Esta intervenção 

 

9 a 

 

9 b 9 c 

9 d 
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é formada por uma ocupação perimetral extensa, com pátios internos ajardinados 

acessíveis por aberturas porticadas que penetram o quarteirão. Os apartamentos 

são pequenos e os espaços privados ocupam uma parte minoritária do conjunto 

(20%), concentrando nos pátios a ideia de partilha e comunidade, numa escala e 

ideologia grandiosas. 

Outras consequências práticas das teorias utópicas do início do século foram as 

discussões desencadeadas que levaram à sistematização de ideias para a 

constante busca e experiência de um modelo urbano funcional. Neste contexto a 

carta de Atenas dos CIAM, em 1933, é um momento importantíssimo para a 

criação de diretrizes de resolução dos problemas identificados. Na procura de 

cidades com mais ar, sol e vegetação as funções urbanas são separadas, e 

atividades como lazer, trabalho, circulação e habitação ganham independência 

formal e espacial, passando a cidade a funcionar por sectores. Este princípio teve 

várias e diferentes repercussões nas intervenções urbanas e no modo de pensar e 

fazer cidade em todo o século XX. O conceito de quarteirão da cidade tradicional 

sofre grandes alterações, o espaço construído torna-se totalmente independente 

das vias de circulação dando primazia ao espaço livre. Os edifícios verticalizam-se 

para otimizar o uso do solo, orientam-se livremente na quadra procurando a 

melhor insolação e ventilação de espaços interiores, e apoiam-se sobre pilotis 

conquistando ao nível térreo o espaço público contínuo e permeável em todas as 

direções. Le Corbusier foi um dos arquitetos e urbanistas que mais desenvolveu e 

procurou por em prática estas premissas.  

Um dos exemplos mais marcante da concretização destas ideias à escala urbana 

foi a construção de uma nova cidade nascida do zero, num local sem pré-

existências urbanas, onde todas as possibilidades estavam em aberto: o plano 

piloto da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil. Plano urbano fruto de 

um concurso ganho pelo urbanista Lúcio Costa no final da década de 1950, e que 

foi concretizado em apenas três anos, quando foi inaugurada a cidade. Esta ideia 

vanguardista e radical de criar uma nova capital de um país num planalto vazio 

sem história nem memória reflete o momento de otimismo e prosperidade política 

e económica que se vivia, mas também a vontade de mudar e de manifestar 

mundialmente as premissas da nova “época”. Nasce uma cidade magnífica e 

monumental, com funções urbanas sectorizadas e autónomas segundo os 

princípios da carta de Atenas: circulação, habitação, trabalho e lazer. Os 

quarteirões são organizados de forma a conterem o máximo de espaço verde, 
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livre e público, onde os edifícios habitacionais se levantam do chão permitindo a 

permeabilidade visual e física ao nível do solo infinita, seguindo as premissas da 

mesma carta. Aqui, o quarteirão dilui-se (agora chama-se “superquadra” – com 

dimensões aproximadas de 250x250 metros) e o espaço entre os edifícios e a rua 

(incluindo por baixo dos pilotis) é tão público quanto esta. A disposição dos 

edifícios no quarteirão já não é regulada por lotes, mas por projeções de 

ocupação e as alturas dos edifícios são limitadas a no máximo 6 pisos. Na área 

residencial os quarteirões são pensados para se articularem entre si, e a cada 4 

superquadras comporem uma unidade de vizinhança que integra espaços de 

comércio, serviços e lazer (incluindo escolas, cinema, igreja, centros de saúde e 

desportivos), suprindo as necessidades da vida diária dos habitantes. 

 

 

Figura 10- Cidade de Brasília, Brasil 

 

Legenda: 

O plano urbanístico da cidade de Brasília é conhecida como "Plano Piloto", foi elaborado pelo 

urbanista Lúcio Costa, que, aproveitando o relevo da região, adequou-o ao projeto do lago 

Paranoá, concebido em 1893 pela Missão Cruls. A cidade começou a ser planejada e desenvolvida 

em 1956 por Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Piloto_de_Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Parano%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Parano%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Cruls
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
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2.2. QUARTEIRÃO E ESPAÇO PÚBLICO 

1. Tradução livre da autora 

O espaço urbano é “simultaneamente fragmentado e articulado, e esta divisão 

articulada é a expressão espacial de processos sociais” (Correa, 2005). Podemos 

identificar o espaço público como o reflexo mais direto da evolução humana, da 

sua organização em sociedade e do crescimento das cidades. É o protagonista 

que se apoia e acompanha as relações entre o homem, a natureza, as divindades 

e os outros homens, e as atividades fruto dessas relações ao longo do tempo. 

Goitia (1982) defende que as cidades estão ligadas à história e são elas próprias 

história.  

 

“A cidade, tal como a realidade histórica, nunca é independente das etapas por que passou 

na sua evolução: é uma atualização dessas etapas e a sua projeção em direção ao futuro.” 

(Goitia, 1982, 25). 

 

Neste sentido, uma cidade é sempre um produto inacabado e, uma vez que foi 

erguida sempre pelos antepassados, é sempre desatualizada, é sempre antiga, 

em constante mutação e atividade.  

 

A cidade divide-se em duas esferas principais: a do espaço público e do espaço 

privado. Geralmente podemos identificar o espaço público como o vazio e o 

privado como o cheio. Um complementa o outro, e ambos formam uma unidade 

urbana e estão estreitamente vinculados com a forma das cidades.  

 

“A tipologia edificada determina a forma urbana, e a forma urbana é condicionadora da 

tipologia edificada, numa relação dialética.” (Lamas, 2004, 86). 

 

 A relação entre os cheios e os vazios, o ponto onde acaba o privado e começa 

o público é o reflexo mais direto das características, comportamentos, crenças e 

organização de uma sociedade, e, consequentemente da sua história e ações ao 

longo do tempo. Segundo Lamas (2004) uma cidade é uma separação entre o 

domínio público e o domínio privado. Os elementos físicos urbanos (ruas, praças, 

edifícios, quarteirões, monumentos, etc) são utilizados ao longo da história de um 

modo sensivelmente idêntico, atuando como denominadores comuns da 

produção urbana. 
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 2.3. QUARTEIRÕES ABERTOS 

 

“O quarteirão é um contínuo de edifícios agrupados entre si em anel, ou sistema fechado e 

separado dos demais; é o espaço delimitado pelo cruzamento de três ou mais vias e 

subdivisível em parcelas de cadastro (lotes) para construção de edifícios.” (Lamas, 2004, 88).  

 

O quarteirão é um elemento que agrupa unidades (lotes, edifícios e ruas) mas 

também constitui uma parte da estrutura urbana estabelecendo relações entre os 

espaços públicos, semipúblicos e privados. 

O espaço interno dos quarteirões poderia funcionar como uma praça ao ter dupla 

funcionalidade e sentido: estadia e passagem. 

Segundo Carmona et al. (2010) a cidade é constituída, simplificadamente, por 

ruas, edifícios e lotes, sendo as ruas, e outros espaços públicos, o elemento mais 

permanente e menos modificável ao longo do tempo. Edifícios individuais, usos do 

solo e atividades são elementos em constante mutação na cidade. Tão 

importante como desenhar o espaço público (vazio) é desenhar o espaço privado 

(cheio) e principalmente prever a relação entre eles, para que a cidade não seja 

apenas uma junção de partes mas um conjunto coeso, dinâmico e funcional. 

Os quarteirões urbanos são divididos em lotes, sendo a forma de parcelamento e 

ocupação dos mesmos uma das condicionantes fundamentais no aspeto final do 

quarteirão e, por consequência, na imagem da cidade. A configuração, e 

ocupação das parcelas (lotes) determinam diretamente a forma e conteúdo do 

seu miolo interno, havendo possibilidades e variações infinitas de ocupação ao 

longo da história e nos diferentes territórios do mundo, desde os blocos maciços 

da cidade medieval até aos quarteirões modernos de ocupação livre. 

Sobre a relação entre edifícios e espaço público Carmona et al. (2010) discutem 

a existência de essencialmente dois tipos de sistemas de espaços urbanos: ou os 

edifícios definem o espaço, ou os edifícios são objetos no espaço. 

O primeiro pode ser chamado de “tradicional”, sendo utilizado como norma 

durante a época pré-industrial, e o segundo corresponde à época moderna, 

acompanhando todas as evoluções dos pensamentos e atitudes de mudança e 

vanguarda da época industrial. 

Fruto de um longo processo histórico, o quarteirão urbano “tradicional” (quando 

os edifícios definem o espaço) resulta numa composição em que os cheios e vazios 

são indissociáveis e os espaços privados e públicos são totalmente percetíveis e 

bem definidos, procurando a economia e densidade na ocupação do terreno.  
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“No espaço urbano tradicional, o tecido é relativamente denso, e os edifícios são 

normalmente construídos adjacentes uns aos outros ao longo da rua. Assim, as fachadas dos 

edifícios constituem as ‘paredes’ do espaço aberto.”1 (Carmona et al., 2010, 85).  

 

A fachada tem a função não só de conter o espaço livre mas também de 

comunicar com ele e imprimir-lhe identidade e carácter. Do mesmo modo, as 

laterais e traseiras dos edifícios são menos cuidadas e mais mundanas, pois não 

são vistas pelo espaço público. Segundo os mesmos autores, os lotes começam 

por ser terrenos estreitos na perpendicular às ruas ou vias de circulação onde as 

frentes eram mais importantes e se iam alinhando em redor das ruas fechando 

blocos no seu perímetro com a consequente ocupação orgânica incremental 

estendendo-se no interior do bloco. 

Acerca da configuração dos quarteirões nas cidades tradicionais Figueroa (2006) 

afirma que: 

 

“(…) a quadra da cidade tradicional se caracteriza por ser claramente delimitada e 

homogênea. Uma massa compacta que apresenta uma relação desproporcional entre uma 

grande quantidade de espaço construído em contraposição a escassos e fragmentados 

espaços livres habitualmente destinados apenas para a ventilação das habitações. A 

arquitetura, restrita a fachada, se expressa neste momento apenas de forma bidimensional.” 

Figueroa (2006).  

 

Este tipo de organização é fruto de um modo de desenvolver a cidade que parte 

do desenho das redes de circulação públicas, sendo o quarteirão o elemento 

sobrante na composição, com uma forma determinada pelo cruzamento do 

traçado viário e não um modulo compositivo da estrutura urbana, onde a fachada 

é o elemento que faz a relação entre o espaço público e privado, refletindo das 

organizações internas e expressão estética da época. 

Em contraste, na época modernista, no sistema em que os edifícios são objetos no 

espaço, a cidade nasce de dentro para fora, os edifícios são pensados 

isoladamente desde a sua célula habitacional, sendo o aspeto e organizações 

exteriores resultado da funcionalidade interna baseada em ideias de abertura, 

higiene, ventilação, movimento, etc. A relação dos edifícios com o espaço é 

apenas um produto do planeamento interno e muitas vezes o espaço resulta 

como sobrante. (Carmona et al. 2010) 

Portzamparc (1997) também divide a história das cidades em “Eras” equivalentes. 
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Fig. 11: 1ª era  

A primeira corresponde a uma cidade de formas 

muito diversificadas e espalhadas ao longo dos 

séculos, com uma constância notável, onde a rua 

se apresenta como o elemento principal de um 

esquema organizador. É um modelo de cidade 

compacto, fechado, de proteção. Planeada ou 

não, a rede urbana baseia-se numa composição 

de espaços públicos definidos pelos privados. 

Nesta época o ideal de harmonia reside na homogeneidade do conjunto, 

conseguida pela repetição e evolução de modelos semelhantes. 

 

 

Fig. 12: 2ª Era  

A segunda Era, segundo o mesmo autor, está 

fundada sobre uma inversão da primeira. 

Uma época em que o curso da história ficou 

alterado por uma rutura e interrupção na 

velocidade de crescimento e organização 

urbana, uma mudança muito repentina. 

 

“(…)não planificamos mais a cidade segundo os vazios        

dos espaços públicos, mas a partir dos objetos cheios 

sucessivos.” (Portzamparc, 1997).  

 

Equivalente à época modernista apresentada por Carmona et al. (2010), as 

cidades passam a ser planeadas de dentro para fora, os imóveis são autónomos, 

indiferentes ao entorno. Tendem a ser universais. Nesta época a noção de 

standard contribui também para uma homogeneização das cidades, procura-se 

uma norma industrial unificadora, apoiada na ideia de repetição e não de 

imitação.  

 

“Curta e ao mesmo tempo entorpecente, esta época provocou tamanha desordem na 

longa história da cidade que seus ruídos ainda podem ser ouvidos. Houve um antes e um 

depois. Dois períodos da cidade sucederam-se, um querendo suprir o outro.” (Portzamparc, 

1997). 
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Portzamparc defende, finalmente, uma terceira Era da cidade, correspondente à 

atualidade. Hoje em dia a homogeneidade das linguagens e estilos está 

fragmentada, a arquitetura é mais global, mais desprendida de soluções 

construtivas únicas dos lugares e das culturas, num crescimento constante da 

complexidade das técnicas, necessidades e aspirações, que acompanham o 

ritmo acelerado das mudanças sociais a caminho da desmaterialização das 

coisas. Esta terceira Era não se trata de uma abordagem de substituição radical 

(como na segunda Era), mas de modificação e reciclagem do existente, 

procurando adaptar-se às diferentes lógicas dos espaços construídos e livres da 

cidade herdada. Procura a redefinição das relações entre cheios e vazios num 

esquema de quarteirões abertos que sintetiza e concilia a dupla herança da 

primeira e segunda Eras, permitindo a diversidade e pluralidade da arquitetura 

contemporânea, integrando ainda uma incógnita correspondente às 

características do mundo atual que lida com a imaterialidade e a complexidade 

das grandes metrópoles. 

 

“A quadra aberta permite reinventar a rua: legível e ao mesmo tempo realçada por 

aberturas visuais e pela luz do sol. Os objetos continuam sempre autónomos, mas ligados 

entre eles por regras que impõem vazios e alinhamentos parciais. Formas individuais e formas 

coletivas coexistem. Uma arquitetura moderna, isto é, uma arquitetura relativamente livre de 

convenção, de volumetria, de modenatura, pode desabrochar sem ser contida por um 

exercício de fachada imposto entre duas paredes contíguas. As fachadas externas 

deslocam-se com alternância, constituindo uma atmosfera densa e íntima. Os vazios, os 

intermédios, dão lugar a terraços privativos que permitem passar a luz e o olhar.” 

(Portzamparc, 1997) 

 

O quarteirão se assume como uma oportunidade de criar, desvendar, libertar e 

oferecer espaços de transição entre o espaço privado, construído, e o espaço 

público envolvente, melhorando e refazendo a relação entre os edifícios e os seus 

espaços adjacentes. Estes espaços podem oferecer-se como lugares de 

características diferentes da envolvente, aproximados à escala, intimidade e 

singularidade do pátio, da sua função de transição entre domínios e do seu 

relacionamento inseparável e regulador entre os cheios e vazios, através da 

libertação do espaço privado para uso público ou semipúblico. 

Em qualquer tipo de quarteirão esta é uma abordagem possível de ser criada, quer 

pela intervenção em casos existentes, quer pelo desenho de novos quarteirões ou 
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edifícios. Nos casos já existentes, nos quarteirões tradicionais, os espaços sobrantes 

e de traseiras no interior do miolo podem ser unificados e abertos formando 

espaços públicos internos resguardados do exterior. Nos quarteirões modernos a 

separação física entre edifício e espaço público pode permitir a existência de 

bolsas de transição, oferecendo a vantagem de serem lugares mais visíveis e 

ligados com a rua, podendo ser assumidos como prolongamentos diretos desta, 

em constante diálogo entre os espaços públicos e privados. 

Nos quarteirões construídos de raiz, os espaços internos podem ser pensados para 

que tenham uma relação cheio-vazio complementar, e que estes possam servir a 

cidade e interligar-se com a rede de espaço públicos existentes. 

Em qualquer caso estes espaços devem servir, primeiramente, os utilizadores diários 

dos edifícios adjacentes. Ainda que possam estar abertos ao público em geral, os 

utilizadores frequentes são, à partida, os que estão fisicamente mais próximos, e 

que irão utilizar o espaço envolvente em primeiro lugar. 

Uma característica da malha urbana importante definida por Carmona et al. 

(2010) é a permeabilidade, um ambiente que ofereça às pessoas a escolha de 

rotas quer dentro da malha quer através dela. É uma medida de oportunidade de 

movimento, resultando na prática numa melhoria de acessibilidade. O movimento 

de peões é compatível com a noção de ruas enquanto espaço social. As 

movimentações baseadas em automóveis são pura circulação, onde os carros 

privados assumem o controlo sobre o espaço público. Oportunidades para 

interação social só ocorrem quando o carro for estacionado. Nas cidades 

modernas onde a circulação é separada das restantes funções urbanas, as ruas 

(para os peões) transformaram-se em vias (para os carros).  

 

“Contendo apenas movimento, as vias dividem e separam áreas; contendo espaço social e 

movimento as ruas passeáveis interligam edifícios e atividades através do espaço.”1 

(Carmona et al., 2010, 84) 

 

Assim, os espaços livres dos “quarteirões abertos” aparecem numa perspetiva de 

mobilidade urbana pedonal, através da fragmentação dos quarteirões, tornando-

os permeáveis às pessoas e à cidade. O grande objetivo seria a criação de um 

novo tecido urbano complementar, não rompendo com o antigo, uma nova 

ramificação abrindo fendas nos espaços existentes para a restituição do tempo 

lento do peão, permitindo aos cidadãos reconquistar a cidade e criar livremente 

a sua própria “deriva urbana”. 
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 2.4. O quarteirão atual 

 

A adoção do quarteirão como elemento basilar da morfologia urbana é à partida 

inteligente, ela permite que num conjunto de lotes, todas as habitações usufruam 

de dois domínios, um público e um privado. 

 

No quotidiano do habitante urbano, o quarteirão é visto como uma extensão da 

sua habitação, um local que serve de interface entre os interesses individuais e 

coletivos de ocupação espacial. Contudo, é no interior do mesmo que têm lugar 

as relações de vizinhança direta, onde há maior proximidade entre habitações e 

onde se procura um aproveitamento máximo da luz solar. 

 

Pode mesmo afirmar-se que a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade, 

mais especificamente os de um quarteirão, é definida pela forma como as 

edificações se acomodam entre si no mesmo quarteirão. 

 

Nos grandes centros urbanos o quarteirão tem vindo a sofrer ao longo das últimas 

décadas com a especulação imobiliária. Com esses fatores adensa-se a 

construção horizontal e vertical em autênticos sólidos edificados com ténues 

entradas de luz e uma proximidade quase tangente entre janelas.         

                  

 
Figura 13-Imagem aérea sobre a cidade de Guimarães 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II- Casos similares de referência     
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 3.1. Milão, Itália 

A quando da visita a Milão deparei que as galerias de Milão servem-nos como 

referência para o nosso trabalho porque vivemos num mundo onde as pessoas 

procuram espaços confortáveis. E essa foi a sensação que lá tive ao reparar que 

as pessoas se sentiam mais à vontade, mais descontraídas pelo fato de andar num 

espaço aberto e ao mesmo tempo fechado. 

Por esse motivo tendo estas galerias como referência procuro encontrar para o 

meu quarteirão soluções que possa proporcionar a quem nele habitam e as que 

querem o frequentar condições de conforto para usufruir de tudo o que o 

quarteirão possa oferecer e ao mesmo tempo uma fácil e agradável circulação. 

 

   
Figura 14 - Galerias de Milão em Itália                             Figura 15 - Galerias de Milão em Itália 

 

 

   
Figura 16 - Galerias de Milão em Itália 

 

 



Casos similares de referência 

43 
 

       3.2. Águeda, Portugal 

Nas cidades portuguesas cada vez mais nota-se que com as elevadas 

temperaturas que tem surgido nestes últimos anos se encontram com menos 

pessoas e por isso as cidades tem procurado e encontrado soluções para esse 

problema. Águeda é um bom exemplo disso mesmo porque nestes últimos anos 

tem decorado as suas ruas com guarda-chuvas. O projeto decorre de Julho a 

Setembro, foi desenvolvido pela Sextafeira Produgue. O calor nas ruas é abrasador 

porque muitas delas não tem árvores e com esta solução as pessoas tem 

permanecido mais nas ruas e vem comprovar que neste caso ao sentirem conforto 

as leva a percorrer as ruas portuguesas e por isso tenho de procura para o 

quarteirão soluções no mesmo sentido. 

Figura 17- Céu de guarda-chuva em Águeda, Portugal 

 

Figura 18- Céu de guarda-chuva em Águeda, Portugal 
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 3.3. Granada, Espanha 

Granada em Espanha é uma cidade como toda a Andaluzia muito quente no 

verão. E as autoridades da cidade colocam por todas as suas ruas estreitas do 

centro toldos para amenizar os efeitos do calor sentido por aquela zona e para 

que as pessoas se sintam o mais possível confortáveis para poder andar nas ruas. 

Esta referência para o meu trabalho vai no sentido de perceber até que ponto as 

ruas devem ser protegidas no verão. Ou será: 

                                 Que devemos também proteger as ruas no inverno? 

 

Figura 19- Rua no centro de Granada, Espanha coberta por toldos  
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3.4. Museu de Londres, Inglaterra 

 

O museu de Londres é uma referência para o trabalho porque vem mostrar que se 

pode cobrir uma rua com um sistema complexo mas que ao mesmo tempo 

assegura-nos que as condicionantes mais complicadas das ruas do nosso trabalho 

podem ser superadas e garantir que a permeabilização da rua está assegurada. 

 

 
Figura 20- Foto do interior do museu de Londres, Inglaterra. 

 
 

  
Figura 21- Foto do interior do museu de Londres, Inglaterra. 
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3.5. Metropol Parasol em Sevilha, Espanha 

 

Metropol Parasol é uma construção de madeira na praça La Encarnación, na zona 

antiga de Sevilha, Espanha. Foi desenhada pelo arquiteto alemão Jurgen Mayer-

Hermann e a sua construção terminou em Abril de 2011. Tem 150 por 70 metros e 

uma altura aproximada de 26 metros. O edifício é conhecido popularmente como 

Las Setas de la Encarnación (“ Os cogumelos da Encarnação”). É a maior estrutura 

de madeira do mundo. O projeto arquitetónico fez com que a praça se torna-se 

referência quando o assunto são centros urbanos contemporâneos. Sua 

infraestrutura foi desenvolvida para dar um “up” na praça, tornando-a um destino 

atraente para os turistas e locais. 

A estrutura do projeto lembra um cogumelo ou um guarda-sol gigante que abriga 

um mercado, espaço de convivência, bares, restaurantes e um museu. O Metropol 

Parasol contrasta bastante com a arquitetura local e além de ser belíssima, marca 

o início do desenvolvimento cultural e comercial no centro de Sevilha. 

O Metropol Parasol está organizado em quatro pisos. O piso subterrâneo contém 

o Antiquarium, onde há vestígios arqueológicos romanos e árabes em exibição. O 

piso 1, térreo, é o mercado central. Os pisos 2 e 3 são terraços panorâmicos, 

havendo num deles um restaurante, com excelentes vistas sobre o centro de 

Sevilha. 

Apesar de ser uma escala de praça totalmente diferente não deixa de ser 

importante mencionar como referência para o nosso trabalho a Metropol Parasol 

em Sevilha porque vai ao encontro do que pretendemos para o nosso trabalho 

que é marcar o Largo da Condessa do Juncal com uma peça arquitetónica que 

marque o lugar mas que não fique estática no centro do largo mas sim que 

percorra todas as ruas no quarteirão e que possa alargar também por todo o 

centro histórico de Guimarães. 

Com o sentido de marcar o lugar não deixa de ser importante para o trabalho que 

pretendemos esquecermo-nos da identidade nela existente face o facto de ser 

uma zona pertencente ao centro histórico e que é classificada de património da 

humanidade, mas não deixa por isso de ser mais aliciante encontrar um ponto de 

equilíbrio.  



Casos similares de referência 

47 
 

 

 

 
Figura 22 – Foto aérea da  metrópole Parasol de Sevilha, Espanha 

 

 

 

 

 

Figura 23- Desenho da metrópole Parasol de Sevilha, Espanha 
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3.6. Largo do Toural, Guimarães. 
 

À Praça do Toural entendida como espaço desimpedido entre as fachadas que a 

moldam – pretendeu-se conferir inquestionável contemporaneidade e vincar 

aspetos relevantes da sua sedimentação histórica; nesse sentido, ao regresso do 

chafariz quinhentista ao local de origem associou-se um projeto de arte pública. 

Essa restituição – que incluiu a execução de um banco envolvente, entretanto 

desaparecido – redesenhou a geometria da praça, desmantelando uma 

equivocada centralidade instalada a partir de finais do século XIX, e atribuiu ao 

espaço uma tensão que o chafariz protagoniza em contraponto com um extenso 

varandim em ferro fundido, dourado. Ambas as peças se encontram assentes 

sobre uma calçada que, executada com o quartzo e basalto pré-existentes, 

representa a planta de um sector da cidade, uma imagem só reconhecível 

quando vista do alto – para quem o percorre o chão revela, apenas, uma 

composição gráfica abstrata. Com esta explicação do projeto da Praça do Toural 

não posso deixar de retirar vários aspetos nela existentes porque sendo uma Praça 

com uma proximidade da que estamos a trabalhar e querendo fazer um ponto de 

ligação entre ambas não posso deixar de ter como referência esta Praça porque 

quero dar a mesma leitura de uma imagem única e multifuncional.  

 

Figura 24 – Foto aérea sobre o Largo do Toural, Guimarães. 
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3.7. Esplanadas da Praça de Parada Leitão, Porto. 

 

 
As esplanadas da Praça de Parada Leitão no Porto são uma referência para o 

nosso trabalho porque vêm demonstrar uma nova valência para o comércio local 

e com isso trazer mais pessoas para usufruir do espaço de uma forma mais 

confortável. 

No entanto não posso deixar de salientar que, apesar do processo polémico que 

estas esplanadas estão a trazer aos proprietários da restauração, à câmara e 

também a algumas pessoas do Porto, não deixa de ser um exemplo de que o 

aumento do espaço comercial pode trazer mais rendimento para os comerciantes 

e ao mesmo tempo oferecer outras condições a quem vá usufruir do mesmo. 

Espaço este que por sua vez oferece perspetivas visuais através dos painéis de 

vidro e da estrutura de ferro em que ela é construída. 

 

 

Figura 25 – Foto da esplanada da Praça de Parada Leitão, Porto 

 
Legenda: 

 

Esplanadas estas por despacho aprovado e licenciadas pela Câmara do Porto em 2010 são agora 

alvo de desmantelamento por ordem do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico e da Direção Regional de Cultura do Norte onde este ano já foi demolida uma das 

esplanadas em questão por se encontrar fechada pelo enceramento da restauração em concreto 

e onde a Câmara tenta agora por todas as vias cumprir o despacho da demolição das restantes. 
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3.8. Garagem “Secreta” da empresa Cardok Marketing 

 
A empresa inglesa Cardok Marketing desenvolveu a instalação que carrega seu 

nome e consiste em uma garagem subterrânea para carros. A instalação se baseia 

na ideia de um elevador e funciona por sistema hidráulico, prometendo ser 

alternativa tanto em casa quanto em estacionamentos. Caso haja falta de 

energia, o sistema inclui geradores para que o usuário não fique sem poder utilizar 

o carro.  

Quando recolhido, o Cardok imita o chão de qualquer local em que esteja 

instalado, virtualmente deixando o carro escondido. A empresa garante que o 

sistema é totalmente seguro, além de poder manter o apelo decorativo de um 

jardim, por exemplo. A plataforma está disponível em vários modelos diferentes e 

é praticamente inteiramente customizável, desse modo, o preço pode variar 

bastante de acordo com o tamanho da garagem, o piso que ele deve imitar ou 

mesmo se deve ter capacidade de suportar um outro carro sobre ela. 

A Cardok Marketing Limited é o empreendimento que patenteou a ideia da 

plataforma secreta que se transforma em garagem. Fundada em 2008, a empresa 

que tem sede na cidade de Bristol, no sudoeste da Inglaterra. 

Ao ver esta ideia leva-me a pensar que é a solução para a minha praça criando 

um espaço amplo que em situação de estar tudo em baixo a praça tem uma 

leitura de uma praça ampla e vazia e por outro lado pode propulsionar aos 

moradores e aos frequentadores do largo a possibilidade de poder guardar o seu 

carro, sendo uma forma de dar conforto aos moradores por ter uma garagem.  

Figura 26 – Foto de garagem “Secreta” 
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3.9. Fernando Távora, reabilitação urbana, Guimarães 

 
 

Prosseguindo ações de 

valorização do centro histórico, a 

Câmara Municipal de Guimarães 

elaborou um programa de 

reabilitação das suas praças e 

largos, que vem cumprindo em 

ritmo notável ainda que 

cuidadosamente projetados e 

realizados.  

São quatro os projetos, a cargo do 

arquiteto Fernando Távora, por 

ordem da sua realização: Praça 

do Município, Praça de Santiago, 

Largo João Franco e Largo da                       

Figura 27 – Planta de conjunto das quatro praças.              Condessa do Juncal. 

 

As duas primeiras encontram-se construídas e as seguintes aguardam a sua 

realização. 

O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carater próprio de acordo 

com a sua forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. 

Assim será “barroco” o caráter da Praça do Município, “medieval” da Praça de 

Santiago, “renascentista” o Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da 

Condessa do Juncal. Carateres diferentes inseridos num percurso urbano 

intramuros que garante a sua unidade dentro da sua diversidade. 

Tal como o Arq. Fernando Távora investigou as várias épocas de forma a poder 

dar a cada praça, largo, uma linguagem própria, também nós sentimos 

necessidade de abordar as várias épocas tal como referido no capítulo I Estado 

de Arte de forma a perceber como se deu a evolução do quarteirão, da praça e 

do largo e assim encontrar-mos a melhor solução para o nosso quarteirão onde se 

insere o Largo Condessa do Juncal. 
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4.1. Enquadramento geográfico  

 

O Concelho de Guimarães fica situado no Norte do País, no Baixo Minho mais 

concretamente no Distrito de Braga, pertencendo à região do Minho, é uma parte 

1.14 km da área total do concelho. 

O Concelho possui uma área de 241,28 Km quadrados, subdividida por 69 

freguesias, com 162000 habitantes, soa quais 53,8% é população ativa pela 

UNESCO. 

 

Atualmente o limite da área de intervenção do GTL é coincidente com a zona 

classificada Património da Humanidade 16 hectares e a zona tampão com 98 

hectares, e abrange quase na totalidade, as freguesias de Oliveira do Castelo, S. 

Sebastião e de S. Paio. Esta ultima é a freguesia onde pertence a zona onde vamos 

intervir. O interesse reconhecido pelo histórico e cultural deste conjunto urbano 

justificando-se pela preservação, até à atualidade, de diversos elementos do 

passado que permitem que se perceba a evolução urbana e se reconheçam 

símbolos da história da nacionalidade.   

 

Figura 28- Mapa da Zona Minho, Portugal, manipulado pelo autor.  
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Figura 29- Imagem aérea sobre a cidade de Guimarães, com marcação do quarteirão escolhido e 

acessos. 
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4.2. Guimarães e a sua origem 
 

Guimarães foi Citânia em tempos remotos, Vila Romana, povoado bárbaro e 

cristão até ao século IX. No século X surge Mumadona, parenta dos Reis de Leão, 

a fundar o Mosteiro de frades e freiras de Santa Maria, São Salvador e Todos os 

Santos, em 949. Nuno Mendes é o último conde, descendente de Mumadona, que 

tinha o seu Paço, a par do Mosteiro, morre em 1071.   

Este Paço transforma-se em Paço Condal, residência do Conde D. Henrique (mais 

tarde Paço Real) aquando da Fundação do Condado Portucalense. Em 1111 

nasce D. Afonso Henriques. Em 1125 este infante arma-se cavaleiro. Em 1127 dá-se 

o Cerco de Guimarães. Em 1128 dá-se a Batalha de São Mamede, onde o Infante 

vence as hostes de sua Mãe e seus aliados estrangeiros, nos Campos de São 

Mamede, junto ao Castelo de Guimarães. D. Afonso Henriques funda neste dia a 

Monarquia do Reino de Portugal. Guimarães, o Berço da Nação, é agora o Dia 1º 

de Portugal: Aqui Nasceu Portugal. 

Guimarães pode dizer-se que foi a Corte de Portugal durante a 1ª Dinastia. 

Estiveram e aqui moraram, além de D. Afonso Henriques, D. Afonso II, D. Sancho II, 

D. Afonso III, D. Dinis e D. Afonso IV. 

Passa a Primeira Dinastia cuja História de Portugal se funde com a História de 

Guimarães. 

No fim do Século XIV inicia-se a Segunda Dinastia, com a vinda do Rei D. João I, 

descalço, entregar a Santa Maria da Oliveira de Guimarães os troféus tomados na 

Batalha de Aljubarrota, que garantiu a Independência de Portugal, o seu Pelote, 

que vestia na batalha sob a armadura, e suas armas. 

Figura 30- Ilustração da batalha de São Mamede em Guimarães 
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4.2.1. Evolução urbana 

 

  

               

Figura 31- Evolução urbana entre 950 a 1279                              Figura 32- Evolução urbana entre 1279 a 1493      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

             

Figura 33- Evolução urbana entre 1498 a 1750                           Figura 34- Evolução urbana entre 1750 a 1863 
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Figura 35-Evolução urbana entre 1863 a 1924                            Figura 36- Evolução urbana entre 1924 a 1974 

 

 

 

Figura 37- Imagem aérea sobre a cidade de Guimarães na atualidade. 

 

Legenda:  

Como podemos verificar na evolução urbana desde 950 até hoje a cidade teve uma maior 

expressão de crescimento neste ultimo seculo. A muralha deixou de ser uma barreira de crescimento 

e a cidade cresceu pelo relevo do território. Não podemos de salientar que no interior do entre muros 

a cidade tem mantido a sua imagem.  
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4.3. Infografia cronológica  

 

ANO Regional 

Guimarães 

Nacional Internacional 

1096              1º Foral Nacional 

 

  

1128 Batalha de São Mamede 

 

  

1139  Formação do Reino 

de Portugal 

 

 

1160   Inicio do estilo 

arquitetónico 

Gótico 

 

1415  Inicio dos 

descobrimentos de 

Portugal 

 

 

 

 

1430   Inicio do 

Renascimento 

 

1650   Inicio do estilo 

arquitetónico 

Rococó 

 

1730   Inicio do estilo 

arquitetónico 

neoclássico  

 

1889   Inicio do estilo 

arquitetónico Arte 

Niova 

 

1895   Inicio do estilo 

arquitetónico 

Beaux de Paris e 

Neo-Gótico 

 

1908  Regicídio  

 

 

1914  Inicio da 1ª Guerra 

Mundial 

Inicio do estilo 

arquitetónico 

Moderno 

 

1925   Inicio do estilo 

arquitetónico Art 

Deco 
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1926  Instauração da 

Republica  

 

1930 Reconstrução dos Paços 

dos duques de Bragança 

  

1933   Publicação da 

Carta de Atenas 

1939  Inicio da 2ª Guerra 

Mundial 

 

 

1945  Guerra Fria  

1964   Publicação da 

Carta de Veneza 

 

1972   Inicio do estilo 

arquitetónico Pós-

Moderno 

1974  Revolução dos 

Cravos 

 

1975 Arquiteto Fernando Távora 

restaura Convento de 

Santa Clara 

  

1985  Adesão de Portugal 

à CEE 

 

1989   Queda do muro 

de Berlim 

1995 Construção do Teleférico 

da Penha 

  

1998  Expo 98  

2001 Centro Histórico de 

Guimarães 

 é considerado Património 

Mundial  

  

2004  Europeu de futebol 

realizado em 

Portugal 

 

2007 Castelo de Guimarães 

passa a Monumento 

Nacional 

  

2010   Conclusão do Buri 

Khalifa Bin Zavid 

2011  Arquiteto Eduardo 

Souto Moura ganha 

o Pritzker 

 

2012 Capital Europeia da 

Cultura 

 

  

2013 Capital Europeia do 

Desporto 
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4.3.1 ”Cronologia do local” 

conforme as imagens seguintes o demostram: 

Figura 38-1846 pelas 23 horas deflagrou fogo que atingiu algumas das casas da 

praça. 

 

 

Figura 39-1908 Recolhimento do Arcanjo S. Miguel 
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 Figura 40-1912 Demolição do Albergue da Senhora do Serviço 

 

Figura 41-1915 Demolição da Igreja de S.Paio 
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Figura 42-1926 Demolição da Rua Alcobaça 

 

 

Figura 43-1942 Remodelação da praça Largo da Condessa do Juncal 
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Figura 44-1996 Nova intervenção no Largo da Condessa do Juncal 
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Figura 45-2014 Largo da Condessa do Juncal 

 

 

 

Figura 46-2014 Largo da Condessa do Juncal 

 

 

 



Casos de Estudo 

65 
 

   4.4.Toponímia 

 4.4.1. Largo Condessa do Juncal (Toponímia) 

Baseado na informação retirada do jornal “Comercio de Guimarães” … 

“É uma zona citadina airosa, com um largo aprasível, mas já foi uma área escura 

e repleta de construções. O Largo Condessa do Juncal presta homenagem a uma 

ilustre vimaranense que mesmo longe da terra natal nunca se esqueceu de 

Guimarães. Amélia Augusta Ferreira Cabral Pais do Amaral nasceu em Setembro 

de 1836 e faleceu a 10 de Abril de 1914, sendo filha de Bento Ferreira de Cabral 

Pais do Amaral e de Delfina Margarida Cabral. Casada com Carlos Pinto Vieira da 

Mota, ostentou o título de Condessa do Juncal após a sua instituição pela rei D. 

Carlos I, por decreto datado de 17 de Abril de 1890.Benfeitora e benemérita da 

Santa Casa da Misericórdia, na sessão de 15 de Maio de 1914, o Provedor daquela 

instituição comunicou à Mesa a avultada herança legada por aquela ilustre 

vimaranense, com residência em Lisboa e que passava algumas temporadas na 

sua Casa de Laços, na freguesia de Creixomil. Além de outras manifestações de 

reconhecimento a que se associou, a Câmara Municipal de Guimarães inculou-

lhe o nome num espaço público da cidade: O Largo Condessa do Juncal. Foi 

também inaugurado um busto em bronze no pátio superior da escadaria principal 

do Hospital da Misericórdia a 10 de Abril de 1917.” 

     
Figura 47- Jornal Comercio de Guimarães “Toponímia vimaranense” 
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4.4.2. Quarteirão de S. Paio (onde se situa o quarteirão) 

Para oeste do essencial, um espaço mais modesto havia-se desenvolvido a redor 

da Igreja de S. Paio. Algumas vielas e ruas de segunda grandeza, enformando o 

espaço construído, abarcavam toda a área das Ferrarias, Felgueiras, Alcobaça, 

Estrebarias, e Torre Velha para, depois, se centrarem na igreja. A rua da Arrochela, 

pegada ao muro, fechava o quarteirão compreendido entre o postigo de S. Paio 

e a Porta da Vila ou de S. Domingos. A rua Ferreira, ou Ferraria (s), a julgar pelo 

topónimo, deveria ligar-se ao trabalho do ferro, fosse qual fosse a tarefa. Certo é 

que não se descobre qualquer traço de um labor congénere. Se concentração 

houve, foi de alfaiates. Cónegos, coreiros, mercadores, um vinhateiro e 

vimaranenses de prestígio marcam, como por todo o lado um pouco, a sua 

presença. 

O adro de S. Paio e espaços contíguos, embora menos caros, deixaram vestígios 

de uma construção densa, desde o século XIII. Ao tempo dos primeiros inquéritos 

de D. Dinis, em 1288, escrevia-se, como se aludiu, que a colegiada cobrava 

soldadas de oitenta a cem casas, a redor da igreja de S. Paio. Não encontrámos 

tal número, na documentação reunida, mas ignora-se a quantidade omitida, por 

carecer de referentes de localização. Cremos ser, porém, um indicador, ainda que 

possa conter certa margem de exagero. A má vontade contra os clérigos era um 

fato, o que pode ter levado os inquiridos a carregar mais as possíveis ilegalidades 

da Igreja. Para fechar o quarteirão, falta-nos apenas percorrer a velha rua da 

Rochela, hoje, viela dos Caquinhos e local de visita obrigatória, para quem se 

interessar pelo centro histórico. 

 

Figura 48- Casa do Largo dos Açougues, Largo da condessa do Juncal em Guimarães 
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 4.4.3. Gravador Molarinho (monumento existente no quarteirão) 

 

 

 Fig. 49- Autorretrato do Gravador Molarinho  

 

Os Gregos diziam que um homem não morre enquanto o nome dele for 

recordado. Mas os vimaranenses nunca foram célebres pela sua gratidão. Que se 

saiba, nunca ninguém escreveu a sua biografia. Daí que apareçam, aqui e além, 

detratores, como aquele que, num catálogo de antigas medalhas portuguesas, 

em 1916, escrevia que ele “nunca passou de um artista medíocre, por falta de 

estudo”. Os “mestres de canudo” nunca lhe perdoaram o facto de ser um “artista 

autodidata”. Como que para reparar essa injustiça, a Grande Enciclopédia 

Portuguesa e Brasileira não lhe poupou elogios: “Gravador e abridor de cunhos 

para medalhas, Molarinho dedicou-se desde muito novo à Gravura, em que 

obteve assinalável renome. Visitou a Exposição de Paris de 1875, comissionado 

pelo governo. Dos seus trabalhos destacam-se as medalhas do Centenário do 

Marquês de Pombal, mandadas cunhar pela Universidade de Coimbra; do 

monumento ao Rei D. Pedro IV, em Lisboa; da Real Associação dos Arquitetos e 

Arqueólogos Portugueses, do monumento ao Rei D. Pedro IV, no Porto, do Palácio 

de Cristal, da Inauguração da Ponte de D. Maria Pia, do Centenário do 
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nascimento do Infante D. Henrique, e de muitas outras”. Molarinho foi, de facto, 

um primoroso escultor apesar de não ter estudos, sendo conhecido sobretudo pela 

excelência das suas gravuras.  

Por esse motivo, que o digam os colecionadores, as suas obras são, e sempre 

foram, muitíssimo apreciadas. Resumindo o que os jornais publicaram nestes cem 

anos, diremos que o artista chamava-se José Arnaldo Nogueira Molarinho e 

nasceu em Guimarães no dia 25 de Setembro de 1828 no prédio nº 122 da rua das 

Lamelas, hoje rua Gravador Molarinho. Era filho de um ourives e viveu em 

Guimarães até aos vinte anos, altura em que foi para o Porto onde trabalhou como 

ourives durante uma dezena de anos. Passou então a dedicar-se à gravura de 

medalhas, atividade a que se manteve fiel até ao fim da sua vida. Um seu 

contemporâneo dizia: “Era natural de Guimarães, com o que muito se orgulhava, 

pois tinha grande amor à sua terra, embora dela andasse arredio quase toda a 

sua vida. Viveu sempre só. Nunca foi visto ser servido por ninguém, aparte uma 

mulher que o abastecia de água e lhe ia buscar comida, raras vezes, porque ele 

habitualmente manipulava a sua alimentação. Os recursos nunca lhe abundaram 

e muitas vezes tinha absoluta falta deles. Acusavam-no de ser pouco metódico e 

mesmo de desregrado na administração do seu dinheiro. Havia mesmo quem o 

arguísse de ser pouco trabalhador pelo facto de o verem a cada momento à 

porta da sua habitação conversando com quem passava. A gravura a buril e a 

punção exigem um esforço extenuante e não é serviço que possa fazer-se por 

muito tempo. Mesmo que o pulso se não fatigue, há um órgão que precisa 

irremediavelmente de descanso pela sua fatigante aplicação. Muitas vezes o 

Molarinho não trabalhava pela mais triste de todas as razões porque não tinha que 

fazer. A cunhagem das medalhas é rara entre nós. A não ser que haja qualquer 

exposição, o que se não dá com frequência, poucas encomendas se fazem dessa 

modalidade artística…”. Outro contemporâneo retratou-o assim: “Era um homem 

alto, levemente moreno, elegante, de grandes suissas brancas, vestindo sempre 

uma irrepreensível sobrecasaca preta e usando sempre chapéu alto, de abas 

completamente direitas. A primeira vez que o vi foi numa noite no café Águia 

d’Ouro, sentado a uma mesa com os grandes atores Augusto e João Rosa. Dizem 

os jornais da data do seu falecimento, e os seus amigos mais íntimos, que 

conversava admiravelmente: era de crer, pois ele acompanhava, no Porto e em 

Lisboa, com os melhores artistas do seu tempo”. Faleceu em 15 de Fevereiro de 

1907. Em 1912 foi noticiado que os alunos da Escola Industrial de Francisco de 
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Holanda pediram à Câmara Municipal de Guimarães que fosse dado o nome de 

“rua do Gravador Molarinho” à rua das Lamelas, onde Molarinho nascera. E assim 

aconteceu: o seu nome foi inscrito na toponímia da cidade. Em Maio de 1933, a 

imprensa noticiou que a Sociedade de Defesa e Propaganda de Guimarães, por 

iniciativa de A. L. de Carvalho, se propunha erigir um monumento em homenagem 

a Molarinho. No dia 4 de Julho de 1935, foi inaugurado o monumento em sua honra 

no largo da Condessa do Juncal, baixo-relevo de Teixeira Lopes e monumento de 

António de Azevedo – dois dos maiores escultores do seu tempo. Em Março de 

1940, diversas personalidades, entre os quais A. L. de Carvalho, chamaram a 

atenção da Comissão de Estética para a conveniência de o referido monumento 

ser mudado para o antigo Largo dos Laranjais, em vias de urbanização, mas o 

parecer dessa Comissão aconselhou a que o mantivessem no lugar onde se 

encontrava. Mas ele não estava no local ideal, tanto assim que, em meados de 

1952, o monumento foi transferido para o topo nascente do largo da Condessa do 

Juncal, com o aplauso da imprensa local. Ainda hoje lá se encontra. 

 

 

Fig. 50- Monumento do Gravador Molarinho no largo da Condessa do Juncal, Guimarães. 
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4.5. Escolha do quarteirão 

 
Figura 51- Imagem aérea sobre a cidade de Guimarães em 3D. 
 

Legenda: 

Imagem que nos faz conhecer e poder percorrer as ruas, largos, praças de Guimarães para ter 

uma perceção dos locais mais importantes da Cidade.  
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Quando se desce a encosta do Castelo, a rua alarga-se, abrindo espaço para o 

Largo Martins Sarmento, cujo espaço central é preenchido por um jardim 

triangular, que ganhou forma em finais do século XIX, ocupando o espaço do 

casario que se erguia junto ao antigo Terreiro do Carmo. Na atualidade a 

configuração atual do largo tem as mãos do engenheiro Almeida Ribeiro, que 

propôs a sua abertura, do escultor António de Azevedo, autor do monumento a 

Martins Sarmento e do arranjo do jardim.  

Continuando a descer, do largo de Martins Sarmento chega-se, pela rua de Santa 

Maria, ao antigo terreiro das claras, hoje Largo Cónego José Maria Gomes. Aí 

sobressai a fachada do Convento de Santa Clara, mando erigir, em meados do 

século XVI, pelo mestre-escola da Colegiada de Guimarães, Baltasar de Andrade. 

A partir de 1968 começaram a mudar-se para aqui os serviços municipais, em 

instalações tidas, à época, por provisórias, por existirem projetos para a construção 

de novos paços do concelho. Algumas décadas mais tarde, abandonada a ideia 

de construir de raiz um novo edifício, Santa Clara tornou-se, definitivamente, na 

sede da Câmara Municipal de Guimarães e desde aí o Largo teve em constantes 

alterações.  

Descendo mais um pouco encontramos as praças da Oliveira e de Santiago que 

tiveram um processo de requalificação na década de 1980. Estas praças tem um 

estatuto principal de centralidade da cidade pois nelas se encontram bares. Foi 

pela mão de Fernando Távora que estas praças adquiriram o esplendor de que 

hoje transbordam.  

Seguindo para o largo da Misericórdia, um espaço de planta retangular também 

este com a mão de Fernando Távora surge agora um aparecimento em grande 

número de espaços ocupados por bares que o aproximam às praças da Oliveira 

e da Santiago.  

Mais recentemente derivado a Guimarães ter sido Capital Europeia da Cultura em 

2012 o Largo do Toural, Alameda, Largo da República do Brasil foram 

intervencionados em simultâneo onde a conclusão das obras foram concluídas 

mesmo a tempo dessa cerimónia. 

Na teia emaranhada de ruas e vielas que dá forma ao lado sul da zona intramuros 

de Guimarães, sobressai o Largo da Condessa do Juncal, que, para os locais, 

continua a ser Feira do Pão. Este é mais um exemplo de praças que abriram à 
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custa do arrasamento de quarteirões de casas. Foi graças à demolição da Igreja 

de São Paio e da Rua de Alcobaça que se formou o largo tal como hoje 

conhecemos.  

A escolha do Largo Condessa do Juncal para o nosso estudo prendeu-se com o 

facto de nestes últimos anos a cidade ter sido alvo de várias intervenções como 

anteriormente referidas e que largamente são mais notórias em praticamente 

todos os largos, tendo este caído no “esquecimento”, e ter sido dos poucos, talvez 

o único a não ter qualquer tipo de intervenção recente. 

É um quarteirão que abrange várias funcionalidades, desde o comércio, 

habitação, bem como edifícios religiosos, sendo este um quarteirão que faz a 

delimitação da muralha que cercava a cidade e ainda existem vestígios da 

mesma no interior de alguns edifícios que passaram por cima da muralha criando 

duas frentes, uma para o largo e outra para Alameda.  

 

Figura 52- Imagem aérea sobre a cidade de Guimarães, com marcação do quarteirão escolhido. 
 

 

 

 

Funcionalidades do quarteirão: 

lazer; comércio ; habitação ; edifícios religiosos  



Casos de Estudo 

73 
 

4.6. Plano estratégico 

O nosso objetivo para este trabalho assenta na leitura da própria cidade. Sendo 

esta uma cidade com uma zona histórica bem preenchida com espaços de 

entretenimento onde se situam quase o ponto e encontro de todos. Com esse 

sentindo de proximidade com a zona onde vamos intervir, pretendemos criar uma 

ligação entre eles, através de quatro núcleos bem definidos, sendo eles o Largo 

da Misericórdia, Praça de Santiago, Praça da Oliveira e o Largo da Condessa do 

Juncal para que tenhamos uma circulação fluida entre todos eles. Pretendemos 

com esta intervenção retirar qualquer “desculpa” apresentada pelas pessoas para 

o não frequentarem, referindo-me ao centro histórico, mais concretamente ao 

Largo Condessa do Juncal e ruas adjacentes, dando a este características únicas 

que permitam a “livre” circulação. A intenção será de criar condições para a 

restauração espaços versáteis e inovadores que ofereçam o melhor conforto a 

quem o vá usufruir. Como parte do plano será sempre o de criar um parque 

subterrâneo, exclusivo para moradores e para quem queira frequentar os bares, 

no Largo Condessa do Juncal, dando assim melhores condições e segurança aos 

moradores desta zona histórica, levando-os a não abandona-la e 

consequentemente torna-la mais convidativa a novos moradores. No entanto a 

parte principal nesta intervenção, prende-se com a criação de uma “Praça” 

marcante para a cidade que venha a acompanhar, porque não, o legado 

deixado pela Capital Europeia da Cultura, querendo com esta intervenção criar 

uma referência para a cidade de Guimarães, e quem sabe no futuro podermos 

estender a todo o centro histórico, levando as pessoas a sair de casa mesmo com 

condições adversas, sejam elas calor ou chuva. Pretendemos ainda a utilização 

de energias renováveis para a 

autossustentação do próprio 

quarteirão, seja no aproveitamento 

das águas da chuva seja na 

colocação de painéis solares para 

utilização do próprio quarteirão na 

iluminação noturna. 

 
Figura 53- Foto aérea da cidade de 

Guimarães com a marcação da 

estratégia 
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4.6.1.Área de intervenção alargada 

Figura 54- Foto aérea da cidade de Guimarães com a delimitação da zona de intervenção 

alargada. 

 
Figura 55- Levantamento topográfico da zona de intervenção alargada, manipulada por autor. 

Sem escala  
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4.6.2. Área de intervenção restrita 

 

Figura 56- Foto aérea da cidade de Guimarães com a delimitação da zona de intervenção restrita, 

manipulada pelo autor. 
 

 

 
 

Figura 57- Levantamento topográfico da zona de intervenção restrita. 
Sem escala 
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4.6.3. Perspetivas 

 

Figura 58- Foto aérea oblíqua da cidade de Guimarães da zona de intervenção restrita, 

manipulada por autor. 

 

 

 
Figura 59- Foto aérea obliqua da cidade de Guimarães da zona de intervenção restrita, 

manipulada por autor. 
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Figura 60- Foto aérea obliqua da cidade de Guimarães da zona de intervenção restrita, 

manipulada por autor. 

 

 

 
Figura 61- Foto aérea oblíqua da cidade de Guimarães da zona de intervenção restrita, 

manipulada por autor. 
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4.6.4. Alçados 

Figura 62- Alçados do interior do Largo da Condessa do Juncal, manipulada pelo autor.  
 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 
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4.6.5. Planta de funcionalidades 

 Figura 63- Planta de funcionalidades, manipulada por autor.  
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4.6.6.Levantamento fotográfico das Ruas convergentes ao 

Largo 

          
Figura 64- Foto do local                                                                                             Figura 65- Foto do local 

 

          
Figura 66- Foto do local                                                                                             Figura 67- Foto do local 

 

Legenda:  

imagens de ruas pertencentes ao quarteirão onde podemos verificar a proximidade das casas que 

faz que exista uma interligação entre a vizinhança. 
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Figura 68- Foto do local                                                                       

 

                                                                                      
Figura 69- Foto do local                                                                 

 

 

 

 

Legenda:  

uma vista do nosso quarteirão que nos faz perceber a importância da Largo para marcar o lugar. 
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Imagens do Largo da condessa do Juncal 

 

 
Figura 70- Foto do local                                                                 

                                                             

 
Figura 71- Foto do local                                                                 

 

 

 

Legenda:  

existe uma aproximação dos edifícios com o Largo que nos permite sentir que ambos não se 

conseguem separar. 



Casos de Estudo 

83 
 

 

 

 
 Figura 72- Foto do local                                                                 

                                                      

 
Figura 73- Foto do local    

 

 

 

Legenda:  

este largo tem uma permanentemente circulação rodoviária e pedonal que faz com que seja um 

espaço sempre em movimento.                                                              
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Figura 74- Foto do local                                                                         

 

                                                                            
Figura 75- Foto do interior com a presença de vestígios da muralha de Guimarães da casa da foto 

anterior.      

                       

 

                                              

Legenda:  

podemos verificar como os edifícios tomaram conta da muralha da cidade e passaram por cima 

dela. 
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4.7. Proposta “memória” 

 

Após análise da zona de intervenção alargada, o nosso projeto prende-se como 

uma necessidade de requalificação e de revitalização com o intuito de lhe dar 

uma nova imagem, dado que o mesmo foi sendo esquecido no decorrer dos anos. 

Não posso no entanto, deixar de salientar que Guimarães viveu ultimamente 

acontecimentos relevantes a nível nacional, destacando-se a Capital Europeia da 

Cultura e com este evento, grande parte da cidade, tal como Largos e Praças 

foram envolvidos em requalificações "fornecendo" uma nova imagem à cidade. 

Perante esta situação e fazendo a leitura da cidade, verificamos que todo o 

envolvente ao Largo da Condessa do Juncal sofreu intervenções, deixando mais 

visível o abandono desta praça. 

Utilizando o Largo do Toural como referência, mencionado anteriormente, a nossa 

proposta vem ao encontro de uma nova imagem da cidade, propondo assim 

para a nossa intervenção a criação de uma praça única, onde a predominância 

é a existencia de uma plataforma em todo o largo, sendo a mesma composta 

toda ela por pedra basáltica azul e branca. 

No largo destacamos a estátua já existente do Cravador Molarinho, e dada a 

importância do mesmo para a cidade, optamos por coloca-la num ponto mais 

estratégico após leitura do nosso largo. 

Esta estátua vai ser rodeada de um espelho de água, com o intuito de a destacar 

ainda mais do largo. 

Em consequência da leitura ao largo existente e verificando a forte marcação que 

existe no chão do mesmo de circunferências e não podendo deixar de transpor 

esta caraterística na nossa proposta, utilizamos as mesmas circunferências de uma 

forma mais expressiva ao redor da estátua, marcando ainda mais a sua posição. 

Desta leitura observamos também que o largo da Condessa do Juncal é 

fortemente caraterizada pela existencia de árvores que rodeiam o seu largo e 

como tal não podemos deixar de utilizar esta "marca" sendo que na nova proposta 

as árvores terão igualmente uma função importante no novo desenho. Sendo que, 

as árvores serão uma marcação de circulação e não uma marcação de espaço. 
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Na minha proposta a criação de uma plataforma uniforme está diretamente 

relacionada com o objetivo de eliminar o estacionamento à superfície que no 

largo existente é desorganizada e por vezes abusiva a sua utilização.  

Por isso, o acesso ao estacionamento proposto será exclusivo aos moradores e ao 

hotel existente no largo, dado que, até à data o hotel possui apenas um lugar de 

estacionamento e os moradores do largo vêm-se obrigados a estacionar nos 

lugares disponíveis ou na falta dos mesmo, têm que estacionar nas redondezas. 

Este estacionamento permite condições para que os moradores que lá habitam e 

incentivar a entrada de novos moradores. 

O estacionamento é composto por 37 lugares sendo estes compostos por 8 

estacionamentos de dois carros, próximos da Rua Doutor Avelino Germano e os 

restantes compostos por um lugar de estacionamento. 

O mecanismo de funcionamento dos estacionamentos é compostao por um 

sistema hidráulico que permite que a plataforma de cada estacionamento 

individual, suba à superfície permitindo colocar o carro, ficando o mesmo 

embutido no seu interior. 

Este mecanismo funciona através de baterias que em caso de avaria ou ausência 

de energia permite fazê-lo manualmente. Além disso, todo o estacionamento está 

dotado de um túnel de acesso para manutenção em toda a sua extensão. 

No largo da Condessa do Juncal funciona a Academia de Música Valentim 

Moreira de Sá. Na nossa proposta criamos condições que viabilizem a realização 

de espetáculo/concertos ao ar livre, com a criação de um palco que terá uma 

cobertura amovível com o mesmo mecanismo hidráulico dos estacionamentos. A 

sua localização próxima à escola foi escolhida pela sua praticidade mas também 

por se encontrar rodeada por edifícios próximos, criando uma sonoridade 

adequada. O palco será virado para o largo permitindo assim que mais pessoas 

possam assistir ao espetáculo. 

No mesmo largo existem também espaços comerciais de restauração. Utilizando 

o mesmo sistema de mecanismo hidráulico do estacionamento vamos criar 

esplanadas alternativas e inovadoras com o objetivo de servir como referência 

piloto para futuramento serem utilizadas no restante centro histórico e não só. As 

esplanadas têm a particularidade de poder funcionar tanto de Verão como de 
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Inverno, sendo que no Verão a sua cobertura pode servir como um guarda sol 

gigante ou então no Inverno ter a possibilidade de ser fechada dado que funciona 

com painéis acrílicos transparentes que são colocados consoante as 

necessidades, dado sempre a possibilidade  de que o espaço comercial opte por 

não subir a esplanada e mesmo assim ter uma marca no chão visível para a 

colocação da sua própria esplanada. Esta inovação no largo permite aos 

comerciantes alargar a área comercial. 

Para o largo foi ainda pensado um parque infantil com as mesmas características 

das esplanadas permitindo que tanto de Verão como de Inverno as crianças 

possas usufruir do espaço. 

Todo o quarteirão é dotado de um sistema próprio de aproveitamento de água. 

Sendo que o largo se encontra no centro histórico e que o mesmo desde 2001 

passou a ser património da humanidade, não é permitida a descaraterização da 

imagem tal como podemos ver em anexo RMEU. Assim sendo esta impossibilidade 

de poder colocar paines solares, apresentamos como solução a colocagem de 

telhas solares em pontos estrategicos que lhe permitam a autosustentabilidade do 

quarteirão. 

A proposta apresemtadaa prentende criar novas funcionalidades de forma a criar 

um quarteirão multifuncional. 
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Esboços da projeto 
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Projeto final 

Planta de cave do existente 
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Planta de cave do proposto 
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Planta de 1º piso do existente 
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Planta de 1º piso do proposto 
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Planta de cobertura do existente 
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Planta de cobertura do proposto
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Alçado do existente 1 
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Alçado do proposto 1  
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Alçado do existente 2 
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Alçado do proposto 2 
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Corte do proposto 
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Conclusão  

 

A recuperação tem por sua definição a conservação, a proteção e o restauro dos 

monumentos históricos. O conceito de conservação, no que respeita ao 

património arquitetónico surge com especial força após a publicação da Carta 

de Veneza (carta internacional de restauro), destacando-se assim como um 

documento essencial na evolução do conceito. A partir daí, a conservação 

passou a englobar áreas mais extensas para além dos edifícios isolados, 

introduzindo os novos conceitos de conjunto e sítio. 

Como se pode verificar, após o levantamento de todo o material necessário para 

elaboração da dissertação, constatou-se que Guimarães é uma das cidades que 

evita o abandono e envelhecimento das zonas mais antigas, para esta torne a ter 

vida própria. Deste modo é necessário fazer obras de intervenção para conservar 

todo o seu património, tanto no que respeita ao aspeto económico, cultural e 

social. 

A recuperação, apesar de ser um método de conservação, é uma alternativa á 

construção nova, o que não permite apenas a recuperação do património 

edificado, mas também a reutilização de materiais e a redução do consumo de 

energia e uma menor utilização do solo. 

Desde a evolução histórica até ao quarteirão do Largo das Condessa do Juncal 

em Guimarães na atualidade, como nos referimos no Estado de Arte, houve uma 

evolução significativa. Desde o início que podemos dizer que a cidade é um local 

de manifestações religiosas e ocupadas/planeadas por classes dominantes. 

Na Antiguidade a cidade formava um organismo que funcionava como um todo 

e era dividida em três partes: áreas privadas, áreas sagradas e as áreas públicas. 

É na Antiguidade que o quarteirão “grego” é posteriormente dividido em lotes que 

correspondem a parcelas atribuídas a cada família. Já na época Romano 

contínua cada parcela a ser ocupada por uma vila ou uma insolae. 

Na “Cidade Islâmica” as ruas são deixadas para segundo plano, as casas e os 

edifícios privados são o centro de uma comunidade, sendo que, o espaço público 

pode ser considerado inexistente ou muito pouco valorizado. 
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Na “Época Medieval” e devido ao fim do Império Romano e das invasões 

bárbaras, a Muralha era agora uma premissa urbana presente em todas as 

cidades, mas que limitava o crescimento urbano e fazendo, consequentemente, 

com que o planeamento nas cidades fosse inexistente. Nesta altura, o quarteirão 

era o que definia o limite dos alinhamentos das ruas. O quarteirão deixa de ser 

apenas um meio de loteamento e divisão do solo, para passar a ser um elemento 

morfológico do espaço urbano. 

No “Renascimento” o quarteirão é aprimorado, assumindo formas, dimensões e 

volumes diferentes conforme a sua localização. O quarteirão é um elemento 

morfológico e onde a praça ganha uma importância definitiva na estrutura 

urbana. 

É na época “Contemporânea” que surgem vários planos urbanos no sentido de 

melhorar a circulação dentro das cidades tendo como objetivo a reorganização 

dos quarteirões. Mas, o quarteirão é um produto residual dos traçados e não em 

módulo de composição urbana. O parcelamento do quarteirão é feito 

perpendicularmente à rua e o seu interior em alguns casos é rasgado por galerias 

para permitir novas permeabilidades dentro destas. 

O Quarteirão Aberto é um elemento que agrupa unidades, mas também constitui 

uma parte da estrutura urbana. O quarteirão assume-se como uma oportunidade 

de criar, desvendar, libertar e oferecer espaços de transição entre o espaço 

privado, o construído e o espaço público envolvente, melhorando e refazendo a 

relação entre os edifícios e os seus espaços adjacentes. 

O quarteirão atual permite que num conjunto de lotes, todas as habitações 

usufruam de dois domínios, um público e um privado. O quarteirão é visto como 

uma extensão da sua própria habitação.  

Na procura das melhores soluções partimos sempre do estudo de soluções já 

realizadas, como demonstrado nos Casos Similares de Referência, no intuito de os 

compreender e reaproveitar a melhor solução com o objetivo de solucionar da 

melhor forma a nossa revitalização do quarteirão. Como tal, não podemos deixar 

de evidenciar o trabalho do Arq. Fernando Távora sendo que é ele o responsável 

pela reabilitação de uma grande parte das Praças da cidade de Guimarães, em 

concreto do Largo onde nós intervimos. 
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Desde o seu enquadramento, às suas origens, a escolha do quarteirão assenta na 

leitura da própria cidade, que nos leva a intervir no Largo da Condessa do Juncal, 

largo este com necessidades evidentes de intervenção como nos referimos no 

Caso de Estudo e por este ser um largo para o qual existe um projeto de 

intervenção realizado pelo arquiteto Fernando Távora desde 1993 mas que desde 

essa data está em esquecimento pela própria cidade, criando um desinteresse 

nele de quem lá vive e de quem nele quer viver/conviver. É por este motivo que 

intervimos neste espaço criando uma forte ligação com as praças envolventes 

que são praças com um movimento elevado dadas as suas funcionalidades, 

articulando principalmente: as pessoas, o comércio, a restauração e novos modos 

defuncionamento. 

Este quarteirão fez com que nós o pensássemos de uma forma diferente das 

praças e largos envolventes, dando outras valências que são únicas que se podem 

tornar modelos a seguir. Valências essas que passam pela colocação de 

esplanadas e estacionamentos com um sistema hidráulico que permitem com 

facilidade “esconder” de baixo do solo criando um largo todo amplo e ao mesmo 

tempo “limpo”. Esplanadas essas com várias funcionalidades devido à sua forma 

fácil utilização e disposição dentro delas. O estacionamento é uma garantia para 

quem lá vive e também para quem quer lás visitar garantindo a segurança do 

automóvel.  

A revitalização urbana foi para nós uma excelente forma de devolver vida aos 

centros históricos e melhorara a qualidade de bem estar dos seus habitantes e 

usufruidores tornando as cidades mais atrativas, mais competitivas, o que hoje em 

dia é muito importante para o desenvolvimento económico da cada região.  

Guimarães é uma das cidades que vai ao encontro de todos os objetivos 

pretendidos nesta dissertação. Na qual através da recuperação ao longo dos 

anos conseguiu conservar o seu Centro Histórico mantendo a sua autenticidade. 

Com esta nossa proposta pretendemos dar um contributo ao tema que tanto 

prezamos. 
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Projeto e esquiços do arquiteto Fernando Távora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RICUH – Regulamento de Intervenção no Centro Urbano e 

Histórico de Guimarães- A candidatura a Património Cultural da 

Humanidade 

 
O ano 1994 fica marcado pela publicação do Regulamento de Intervenção no 

Centro Urbano e Histórico de Guimarães – RICUH, foi o único regulamento 

publicado ate hoje.  

O RICUH surgiu passado um década da existência do GTL. “ Sedimentado que está 

o conceito de que urge preservar o nosso património arquitetónico, porque 

inserido num conceito mais vasto, que é o do património cultural, e porque apenas 

através dele se manterá viva a memória de um passado comum, torna-se 

necessário redefinir e formalizar os processamentos e condicionantes que vêm 

sendo impostos para a reabilitação do imoveis da área classificada. 

Com o RICUH tenta-se uniformizar os elementos de publicidade e conservar as 

características exteriores do edifício, onde o regulamento reflete as preocupações 

do GTL em controlar no que respeita a publicidades nos estabelecimentos 

comerciais.  

Em 1995 o Centro Histórico de Guimarães candidata-se a Património Cultural da 

Humanidade, a elaboração do documento para apresentar à UNESCO em 2001. 

Este documento apresenta os diferentes estudos de carácter histórico, urbano e 

social, apresenta também os princípios de atuação e estratégia do GTL. Em junho 

de 2000 o CHG foi visitado pelos técnicos do ICOMOS para avaliação do estado 

da candidatura. Em janeiro de 2001, uma representante da UNESCO, veio a 

Guimarães, com o intuito de examinar toda a área proposta, assim como os 

conceitos e conteúdos escritos. 

 Nesta visita foram revistos todos os documentos e afinados os limites da zona 

tampão, qua abrange toda a zona intra-muros, e a área a ser classificada 

conforme se pode ver na planta da figura 75 Os técnicos do ICOMOS e da UNESCO 

não analisaram apenas o valor cultural, mas também a conservação. As quatro 

principais praças das zonas intra-muros haviam sido recuperadas assim como as 

vias que se juntavam, dando seguimento à implementação do plano viário e 

formando um percurso coerente na zona intra-muros. Os projetos do Largo João 

Franco e da Praça Condessa de Juncal, são executados da autoria do arquiteto 

Fernando Távora e do GTL, tal como a Praça do Município e o do Largo a Oliveira. 

As reabilitações da Casa dos Coutos, para acolher o Tribunal da Relação de 

Guimarães e da Casa de Navarros Andrade, transformada em Arquivo Municipal 

são duas iniciativas públicas que afetam dois grande edifícios no conjunto urbano. 

E como era esperado em 2001 o Centro Histórico de Guimarães é considerado 

Património Cultural da Humanidade. 

 



 

 
 

 
Planta com indicação da área classificada como Património da Humanidade 



Data Sheet
WöhrParklift 461  462  463-2,0

Parklift 461 · 2000 kg

Parklift 462 · 2000 kg

Clearance profile (car/station wagon)

Notes
1. Clear platform width of 250 cm for car widths of 190 cm (see width dimensions stated on page 2). For large touring sedans we recommend 

a clear platform width of at least 260–270 cm for single and 520–540 cm for double systems.
2. The upper platform is a welded construction (manufactured acc. to EN ISO13920 with the tolerance class C). Finishes are available at the 

customers request, for example sand bedding/pavement slabs, sand bedding/pebbles, topsoil/lawn a.s.o. Please contact Wöhr for details of 
maximum allowed loadings. 

3. When lowered, the upper platform is even to loor level and can be driven over by cars (max. weight 2600 kg, wheel load max. 650 kg). 
On special conditions the upper platforms of Parklift 461 and 462 may be used as parking places – please contact Wöhr. 

4. In case higher loading is required e.g. passage for fire brigade, please contact Wöhr. 
5. A locked key arrangement ensures that the unit is always left in the lowered position after each use.
6. A separate maintenance shaft with ladder is required. A safe maintenance access with a door has to be provided by the customer – please 

contact Wöhr. This shaft is important for ventilation and passage to the pit and can also house the hydraulic power pack.
7. At the edge of the pit a 10 cm wide, yellow-black marking according to ISO 3864 has to be provided by the customer (see “statics and construction 

requirements“ on page 3).
8. It is not possible to have channels or undercuts and/or concrete haunches along the pit floor-to-wall joints. In the event that channels or undercuts 

are necessary, the system width needs to be reduced or the pit needs to be wider.
9. The manufacturer reserves the right to construction or model modifications and/or alterations. Furthermore, the right to any subsequent part 

modification and/or variations and amendments in procedures and standards due to technical and engineering progresses in the art or due to 
environmental regulation changes, are also hereby reserved.
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Suitable for private houses, condominium and for retrofitting of old buildings. For permanent use only! 
Horizontal even platforms. 
Platform load max. 2000 kg (wheel load max. 500 kg).
The systems are designed for snow load zone II with up to 0.75 kN/m2 in accordance to DIN 1055-5.

Parklift 463 · 2000 kg
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530 x

H3
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Entrance side
max.
3%

max.
10%

75

In the back and rear area
safety fences are mounted
if required

100
50

H1 H2

H4

recommended drainage channel
10x2 plus recess for sump pump
50x50x20

drainage channel with connection
into the sewerage system

+3
0

+3
0

+3
0

slope 1–2% 1–2%

75

H3

H1 H2

H3

+3
0

+3
0

75
H3

H1 H2
H3

H3

+3
0

+3
0

*The total car height 
includes roof rail 
and antenna fixture 
and must not exceed 
the mentioned max. 
height dimension.
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Ölgrabenstrasse 14
71292 Friolzheim | Germany We compact parking space

Fon +49 [0] 7044 46-0
Fax +49 [0] 7044 46-149

www.woehr.de
info@woehr.de

Otto Wöhr GmbH
Auto-Parksysteme

pit depth platform max.
front rear distance height car
H1 H2 H3 H4 height

Parklift 461 250 255 170 210 165
285 290 205 245 200

Parklift 462 425 430 170 385 165
495 500 205 455 200

Parklift 463 605 610 170 565 165



Width dimensions

Top view closed pit

Pit dimensions

Important notes

All dimensions shown are minimum. Construction tolerances must be taken into consideration. 
All dimensions in cm.
The access to the Parklift is possible with max. 3% declination and max. 10% inclination.

Attention: 
If sides or the back are freely accessible, a safeguard is necessary (safety fences, marking, electrical hauling cable counter, or similar). 
This is planned dependent on project.
BeIf maximum platform widths are not installed, difficulties might arise when entering or exiting the cars on the parking units. This depends on the 
car type, the access and the individual driving behaviour.
Cars wider than 190 cm should be parked on platforms 270/540 cm width only for entering/exiting at drivers position.

Single unit Double unit Row arrangement 
(Single- and Doubleunits are combinable)

(top view)

Row arrangementSingle unit
(front view)

Double unit

* Measure 35 cm upon upper edge platform pavement

** The passageway to the neighbour units must have the 
identical height like the passageway of the maintenance 
shaft in the pit.

A rectangular angle is required from the 
sidewalls to the front side. Max. tolerances 
are 1 cm!

drainage
channel

10

10 10

- 0,35

0,00
top edge
finished
floor

80

drainage
channel

10

10

door
(provided by
the customer)

10

- 0,35

0,00
top edge
finished
floor

80

shaft for
maintenance

drainage
channel

175

10

10 175 10

- 0,35
partition
walls

- 0,35

0,00
top edge
finished
floor

80

passage** 40

80

80

40

D S/D S/DS/D

B 1010

35*

20

15

15

wall opening for
hydraulic conduits

75

B 1010

35* 75

20

15

15

B 1017510 175
BB

35* 35*

20

15

15

75

shaft covering
(provided by
the customer)

upper platform

Entrance side
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gives clear 
Space platform width
required parking upper

B levels platform
275 230 290
285 240 300
295 250 310
305 260 320
315 270 330

gives clear 
Space platform width
required parking upper

B levels platform
505 460 520
525 480 540
545 500 560
565 520 580
585 540 600



Statics and construction requirements

Pit edge

Section Statics

Top view

Bearing loads are transmitted to the pit floor by base plates, fixed by 
heavy duty anchor bolts to a depth of approximately 10–12cm. When 
fixing to waterproof concrete floors chemical anchors are employed 
(to be advised by Wöhr). Concrete quality according to the static 
requirements of the building, but for the dowel fastening we require 
a concrete quality of min. C20/25. The walls of the pit must be formed of

concrete and must be perfectly flat and vertical without any protrusions. 
Tolerance in the evenness and angularity must be taken additionally into
consideration. 
The specified lengths to the support points are mean values. 
Please contact us for exact positions for any variations on the standard 
units. 

P5

P1

P4P3 P5 P5
38

~ 230

~72

min.18***

Entrance
side

~386

P2+ –

P5

P1 P4P3

P1 P4P3

P5

*

*

* *

*P5 P5

P5 P5

*

P2+ –

P2+ –

clear
platform

width+25

* The force P2 is only given when the pillars are fitted to the side walls. 
The forces P3 and P4 come only into effect when the pillars can not 
be fitted to the side walls.

** All static loadings include the weight of the car.
*** The loading capacity of the base plate must be proved by a structural 

engineer. Possibly stronger base plate could be necessary. 

Marking according to ISO 3864

Pit edge lateral (with stone coating)

10
12*

5*

35

9*
10

5*

35

9*

5*

10

min.30

m
ax

. 1
%**

max. 1%**

Pit edge rear (with stone coating)

bordering angel
(supplied by the
customer)

*circular drainage channel with
connection into the sewerage
system (supplied by the customer)

sealing and stone
coating (supplied
by the customer)
max. 250 kg/m2

yellow parts are
included in delivery

Pit edge entrance side (with stone coating)

Illustration with
stone coating
(without Parklift)

** max. 1% slope of
drainage channel
to entrance side

Installation
For the installation a crane has to be provided by the customer. 
For installations in underground car parks or roofed areas a mobile crane
must be provided by the client, min. hook height 5 m.

Parklift 461: 
hook clearance min. 400 cm over height of entrance 
crane load approx. 700kg 
Parklift 462 and Parklift 463: 
hook clearance min. 700 cm over height of entrance
crane load approx. 1400kg
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Parklift 461 · 2000 kg

Single unit Double unit
P1 = + 84 kN** P1 = + 139 kN (upper platform with stone coating)

P2 = ± 13 kN P2 = ± 16 kN

P3 = + 13 kN P3 = + 16 kN

P4 = + 13 kN P4 = + 16 kN

P5 = + 11 kN P5 = + 11 kN

Parklift 462 · 2000 kg

Single unit Double unit
P1 = + 104 kN** P1 = + 172 kN (upper platform with stone coating)

P2 = ± 9 kN P2 = ± 12 kN

P3 = + 9 kN P3 = + 12 kN

P4 = + 9 kN P4 = + 12 kN

P5 = + 12 kN P5 = + 12 kN

Parklift 463 · 2000 kg

Single unit Double unit
P1 = + 106 kN** P1 = + 180 kN (upper platform with stone coating)

P2 = ± 8 kN P2 = ± 11 kN

P3 = + 8 kN P3 = + 11 kN

P4 = + 8 kN P4 = + 11 kN

P5 = + 13 kN P5 = + 13 kN



Electrical data Installation diagram

17  PVC control cable
      5 x1.52 for the next
      facility

16  Branch connector  10  Switch post

15 Operating device for UP/DOWN with
EMERGENCY-STOP, keys are only pulled off in
the bottom position (locked key). Cables always
feed in from below (2 keys per parking space).

 13  Cylinder valve cable
       PVC control cable 3 x1.52

 12  Double hydraulic power pack
       with three-phase motor,
       230/400V, 50Hz, 2 x 5.5 kW.
       Switching cabinet with motor,
       protection, wired already for
       installation

 11  PVC control cable 4 x1.52

14  PVC control cable
      7 x1.52

  7  Equipotential bonding safety lead-out connection

120 cm   3  Feed line to the main switch

  1  Electric meter
  2  Fuse or automatic circuit
      breaker 3 x 32 A slow blow
      according to DIN VDE 0100
      part 430

  5  Lockable main switch
  6  PVC control cable 5 x 42

      from main switch to hydraulic
      power pack

  9.1  Empty pipe DN 40 with taut wire

8  Equipotential bonding safety from the
     lead-out connection to the system

  9.2  Empty pipe DN 40 with taut wire

  4  Separate feed cable (230 V)
      with lighting and power outlet

The electrical components 
supplied by the manufacturer 
must be connected in accordance
with the appropriate wiring 
diagram and local regulations. 
German VDE electrical require- 
ments must be adhered to, in 
order to validate the TÜV tested 
circuit. 
The electrical supply to the 
power pack(s) must be provided 
prior to or during installation to

enable our fitters to complete 
their work satisfactorily and to 
check the correct functioning 
of the units. 
In compliance with the DIN EN
60204 standard provisions, all 
systems must be connected 
directly on site with an earthed
equipotential bonding. The lead-
out connection must be at a 
10 m distance!

* DIN VDE 0100 part 410 + 430 (not under permanent load) 
3PH+N+PE (three-phase current)

Dimensions

Temperature

Conformity test

Illumination

Operating device
The position of the operating 
device depends on the project
(switch post, house wall). From 

bottom of the shaft to the 
operating device an empty pipe 
DN40 with taut wire is necessary. 

The installation is designed to operate between –20° and +40°C. 
Atmospheric Humidity: 50% at +40°C. If the local circumstances 
differ from the above please contact Wöhr. 

All our systems are checked according to EC machinery directive 
2006/42/EC and EN 14010. 

Illumination has to be considered acc. to local requirements by client. 
Illumination in the shaft for maintenance minimum 80 Lux.

All dimensions shown are minimum. Construction tolerances must be 
taken into consideration. All dimensions in cm.

Hydraulic power pack
The power pack will be placed in the shaft for maintenance.

Ventilation

Maintenance

Railings

Protection against corrosion

Drainage (to be performed by the customer)
1) Before the installation, it is 

necessary, from part of the 
building site, to have an 
all-around drainage channel, 
made of concrete with a 
connection to sewerage 
system.

2) For locations with particularly 
exposed conditions we 
recommend an additional 
drainage channel around the 
outside of the pit.

3) We recommend the provision 
of a drainage channel at the 
rear of the pit which can either 
incorporate a pump sump 

50 x 50 x 20, or a connection 
into the sewerage system. 
Where this is not possible, the 
pit has to be drained on-site 
with a pump. Lateral slope 
only formed within the gutter.

4) To prevent any possibility of 
contamination of the ground 
water we recommend giving 
the pit floor an oil resistant 
coating as a means of 
protecting the environment. 
If this is to be connected to 
the sewrage system, it is 
advisable to provide oil and/
or petrol separators.

During the building phase the pit has to be safeguarded by the customer.

We recommend to provide a 
ventilation system in consultation 
with heating/ventilation/air 
conditioning engineers with the 
aim of obtaining continuous air 
exchange, reducing air humidity, 

preventing condensate and 
reducing moisture from cars 
(rain, snow, ice etc.). This helps 
considerably to reduce or to 
prevent corrosion and mal-
functions due to corrosion. 

Maintenance Shaft
A separate shaft for maintenance with an entrance to the pit is necessary. 
On serial garages a shared maintenance shaft may be suitable but will 
depend on individual projects. The covering and ladder for the shaft is 
the clients responsibility.

Regular maintenance by qualified personnel can be provided by means 
of an Annual Service Contract.

Independent of a maintenance workings has to be carried out acc. to 
Wöhr Cleaning and Maintenance Instruction regularly. 
Clean up galvanized parts and platforms of dirt and road salt as well 
as other pollution (corrosion danger)! 
Pit must be always ventilated and dearated well.

Noise protection
Outdoor installation:
The basis is the German DIN 4109
»Noise insulation in buildings«.
According to DIN 4109 equipment,
machinery and plant used in joint 
technical facilities in buildings 
must be provided with adequate 
protection against air-borne and 
solid-borne sound. 
Indoor installation:
Basis is the German DIN 4109 
“Noise protection in buildings”. 
With the following conditions 
required 30 dB (A) in rooms 
can be provided: 
– noise protection package
from our accessory

– insulation figure of the 
construction of min. R’w = 57dB

– walls which are bordering 

the parking systems must be 
done as single wall and 
deflection resistant with min. 
m’= 300 kg/m2

– solid ceiling above the
parking systems with min.
m’= 400 kg/m2

At differing constructional
conditions additional sound
absorbing measures are
necessary.
The best results are reached
by separated sole plates from
the construction.
Increased noise protection: 
If increased noise protection
must be provided planning has 
to be confirmed on a project 
basis by Wöhr (further building 
measures are required).
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Item Performance Quantity Designation Position Frequency

3 by customer as locally acc. to local power supply feed cable to 1 per
required regulations main switch power pack

3Ph+N+PE*
4 by customer 1 unit separate feed cable from feed cable 1 x per

(230 V) with lighting into the mainte- Parklift
and power outlet nance shaft

1 by customer 1 unit electric meter in the feed cable
2 bauseits 1 unit fuse or automatic circuit in the feed cable 1 x per

breaker 3 x 32 A slow blow power pack
acc. to DIN VDE 0100 p. 430

7 by customer each equipotential bonding sa- corner pit floor/
10 m fety lead-out connection rear wall

9.1 by customer as locally empty pipe DN40 base pit/operating 1 x per
required with taut wire device Parklift

9.2 by customer as locally empty pipe DN40 for feed cable to 1 x per
required with taut wire power pack Parklift

8 by customer 1 unit equipotential bonding sa- from the lead-out 1 per
fety compliant to the connection to the Parklift
DIN EN 60204 standard system

10 by customer as locally switch post 1 x per
required Parklift

Items 11–17 are included in Wöhr’s scope of delivery unless otherwise specified in 
the offer/order.

5 by customer 1 unit marked main switch, outside the pit, 1 x per
lockable to prevent max. 20 m away power pack
unauthorized switching from operating
on device

6 by customer as locally PVC control cable with from main switch 1 x per
required marked strands and to hydraulic power power pack

protective conductor pack
5 x42

Parking place width
We recommend a clear platform width of at least 250 cm and/or of 
at least 500 cm for double systems.

Fire safety
Each and every fire safety requirement and all possible mandatory item(s)
and equipment(s) (fire extinguishing systems and fire alarm systems, etc.)
are to be provided by the customer.



Colección Solid
REF. GE-2550 | Kenia

AGE

3-8

Dimensão Total:
7,87 x 5,525 x 2,945 m.

Superfície Total:
11,55 x 8,53 m.

Peso total:
840 kg

Peso da Peça maior:
232 kg

Tempo de montagem:
10 h

Operários necessários:
2

Certificado:
Z2 09 07 31454 041

Comentários:

C/Mª Etxe Txiki, 19. Polígono Industrial. Apartado 44. 20800 Zarautz (Guipuzcoa) | T. +34 943 833 400 | F. +34 943 835 549
info@jolas.net



Colección Solid
REF. JE-570 | GREDOS

EDAD

6-12

Dimensión Total:
6.91x5.61x3.42 mtrs.

Superficie Total:
10.48x8.35 mtrs.

Peso total:
682

Peso de la Pieza Mayor:
357

Tiempo de Montaje:
5

Operarios Necesarios:
3

Certificado:
Z2 09 07 31454 042

Observaciones:

Esperamos que encuentres en nuestras colecciones la solución más atractiva y segura para tu entorno. Si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros. C/Mª Etxe Txiki, 19. Polígono Industrial. Apartado 44. 20800 Zarautz (Guipuzcoa) | T. +34 943 833 400 | F. +34 943 835 549
info@jolas.net



Colección Solid
REF. GE-2000.3 | COLOMBIA 3

EDAD

6-12

Dimensión Total:
8.3x7.80x3.43 mtrs.

Superficie Total:
11.57x11.387 mtrs.

Peso total:
1510

Peso de la Pieza Mayor:
375

Tiempo de Montaje:
14

Operarios Necesarios:
3

Certificado:
Z2 09 07 31454 042

Observaciones:

Esperamos que encuentres en nuestras colecciones la solución más atractiva y segura para tu entorno. Si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros. C/Mª Etxe Txiki, 19. Polígono Industrial. Apartado 44. 20800 Zarautz (Guipuzcoa) | T. +34 943 833 400 | F. +34 943 835 549
info@jolas.net



Colección Solid
REF. GE-2485 | Cabo Verde

EDAD

0-7

Dimensión Total:
3,80 x 2,92 x 2,56 m.

Superficie Total:
7,30 x 5,95 m.

Peso total:
210 kg

Peso de la Pieza Mayor:
140 kg

Tiempo de Montaje:
2 h

Operarios Necesarios:
3

Certificado:
Z2 09 07 31454 041

Observaciones:

Esperamos que encuentres en nuestras colecciones la solución más atractiva y segura para tu entorno. Si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros. C/Mª Etxe Txiki, 19. Polígono Industrial. Apartado 44. 20800 Zarautz (Guipuzcoa) | T. +34 943 833 400 | F. +34 943 835 549
info@jolas.net
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PREÂMBULO 

Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º177/01, de 4 de Junho, e pela Lei n.º 60/07, de 4 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Marco, adiante designado por RJUE, no exercício do seu poder 
regulamentar próprio, os municípios aprovam regulamentos municipais de urbanização e/ou de edificação. 
Na sequência da entrada em vigor da recente Lei n.º 60/07, de 04 de Setembro (a qual introduziu um conjunto de 
alterações ao ordenamento jurídico de urbanização e edificação antes em prática, nomeadamente ao nível dos 
procedimentos administrativos e responsabilização dos actores que participam, directa ou indirectamente, nos actos 
de urbanização e de edificação) e do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Marco, bem como da experiência adquirida 
pela aplicação de quatro anos do regulamento municipal agora revogado, verificou-se a necessidade de promover e 
actualizar o mesmo regulamento no sentido de potenciar um documento operativo coerente com a legislação em 
vigor, consequente com a experiência entretanto adquirida, ágil nos procedimentos e ajustado à prática e política 
urbanística assumida pelo Município. 
É convicção que esta actualização e alteração do regulamento antes em vigor permitirá reforçar a transparência e 
eficácia dos procedimentos, a coerência e entendimento das decisões municipais assumidas, valorizando, cada vez 
mais, a relação do Município com a população em geral na construção quotidiana de um território qualificado. 
Como objectivos centrais do presente regulamento (já inerentes ao anterior documento regulamentar), identificam-se 
duas realidades: 

1. Regulamentação de um conjunto de matérias e temas inerentes ao regime jurídico de urbanização e 
edificação e complementares (na construção de um território qualificado) aos instrumentos de gestão 
territorial em vigor, nomeadamente o Plano Director Municipal; 

2. Descrição e clarificação de um conjunto de regras e procedimentos que possibilitem uma maior 
transparência e rigor na tramitação processual e decisão técnica; 

Complementarmente, o presente regulamento apresenta como objectivos complementares: 
1. Actualização do respectivo conteúdo à legislação entretanto em vigor, potenciando, dentro do quadro legal 

em vigor, a salvaguarda do entendimento municipal sobre as matérias inerentes ao regime jurídico de 
urbanização e edificação (e que o mesmo regime remete para este regulamento a respectiva especificação 
e clarificação); 

2. Incorporar a experiência entretanto adquirida com os quatro anos e aplicação do regulamento revogado, 
nomeadamente: 

a) Alterando um conjunto de regras que se afiguraram desajustadas à realidade municipal e 
desenquadradas dos objectivos e intenções inicialmente perspectivadas; 

b) Alterando a redacção de um conjunto de artigos que, sem um articulado claro e conciso, 
potenciaram, por vezes, diferentes interpretações e dificuldades no entendimento da decisão 
municipal; 

c) Alteração de parâmetros expressos num conjunto de regras / artigos que, sem prejuízo da justeza 
dessas mesmas regras, se verificaram desenquadradas (ou por defeito, ou por excesso) às reais 
necessidades (entendidas como tal) para as operações de urbanização e de edificação entretanto 
surgidas. 

3. Clarificar/operacionalizar um conjunto de regras / artigos em simultâneo com a introdução de novas regras / 
artigos que suprimem omissões ao nível da regulamentação da urbanização e da edificação (inerentes ao 
regulamento agora revogado). 

De uma forma genérica, o presente regulamento possui quatro capítulos destacando-se como mais significativas as 
alteração / introdução de: 

1. Um conjunto vasto de definições de conceitos urbanísticos que tentam possibilitar o entendimento e 
interpretação das regras agora estabelecidas de forma clara, rigorosa e transparente; 

2. A clarificação das operações entendidas como de impacto relevante ou semelhante a um loteamento e das 
operações ora isentas de licença, ora apenas sujeitas a comunicação prévia; 

3. Definição e caracterização de parcelas resultantes da cedência para zonas verdes ou de equipamento 
(inerentes às operações urbanísticas) e de estacionamento automóvel. 

Ao estabelecer, actualizar e agilizar os princípios e regras aplicáveis à urbanização e edificação, é 
convicção que o presente regulamento persegue a construção da excelência no ambiente urbano e da transparência 
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e rigor na relação da Câmara Municipal de Guimarães, adiante designada CMG, com todos os agentes que, de 
forma directa ou indirecta, participam na materialização física desse mesmo ambiente urbano.  

Igualmente, o presente regulamento prevê as situações que podem constituir contra-ordenações, e as 
respectivas coimas, criadas ao abrigo do disposto no art.º 55.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 

O projecto de regulamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Guimarães em sua reunião de 8 de 
Outubro de 2009 e submetido a discussão pública através da sua publicação na II.ª Série do Diário da República, no 
dia 22 de Outubro de 2009.  

No decurso do período de discussão pública foram apresentadas duas propostas de sugestões/alterações 
que foram analisadas pelos serviços e introduzidas no texto inicial aquelas que mereceram acolhimento. Por outro 
lado, nesta fase os serviços introduziram, ainda, alguns ajustes e pequenas alterações na redacção do texto final. 

Entretanto foi publicado o Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março que veio alterar o Decreto-Lei n.º 
555/95, e proceder, de novo, à sua republicação. Este diploma prevê a obrigatoriedade de as autarquias procederem 
à alteração dos seus regulamentos em função das normas entretanto aprovadas, pelo que este Regulamento 
encontra-se já adequado ao novo diploma. 

Assim, nos termos do art. 241.º da Constituição da República Portuguesa, e no uso da competência 
prevista na al. a) do n.º 2 do art. 53.º e da alínea a) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do disposto no n.º3 do artigo 3.º Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, e pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, do determinado no 
Regulamento Geral de Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, com as 
alterações posteriormente introduzidas, do consignado Decreto-Lei n.º 53-E/06, de 29 de Janeiro, na Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro, a Câmara Municipal de Guimarães apresenta o seguinte REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO , adiante designado por RMEU, com vista à sua análise e aprovação pela 
Assembleia Municipal de Guimarães. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
Artigo 1º   Âmbito de aplicação 
O presente Regulamento estabelece os princípios aplicáveis a todos os actos de transformação do território ou 
imóveis, seja por urbanização, edificação e outras operações urbanísticas no concelho de Guimarães, sem prejuízo 
da legislação em vigor nesta matéria, dos planos municipais de ordenamento do território plenamente eficazes ou de 
regulamentos específicos que se lhe sobreponham. 
 
 
Artigo 2º   Abreviaturas 
1 -  No presente regulamento serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 

a)  CMG – Câmara Municipal de Guimarães; 
b)  DSUA – Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; 
c)  PDM – Plano Director Municipal; 
d)  PMC – Pessoas com mobilidade condicionada; 
e)  RCD – Resíduos de Construção e Demolição; 
f)  RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 
g)  RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março; 
h)  RMEU - Regulamento Municipal de Edificação e de Urbanização. 

 
 
Artigo 3º   Definições 
1 -  Para efeitos deste regulamento, e em Complemento ao Decreto Regulamentar 9/2009 de 27 de Maio, entende-se 

por: 
a)  Aglomerado urbano 
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Todas as classes de solo (zonas de construção e zona de equipamento) que constituem o solo urbano definido 
no Plano Director Municipal de Guimarães. 

b)  Aldeamento turístico 
Empreendimentos turísticos constituídos por um conjunto de instalações funcionalmente interdependentes com 
expressão arquitectónica coerente, situadas em espaços com continuidade territorial, ainda que atravessados 
por estradas e caminhos municipais, linhas ferroviárias secundárias, linhas de água e faixas de terreno afectas a 
funções de protecção e conservação de recursos naturais, destinados a proporcionar alojamento e serviços 
complementares de apoio a turistas.  

c)  Alpendres 
Edificação de um só espaço, constituída por uma cobertura e respectivos apoios, dispondo pelo menos de dois 
paramentos abertos. 

d)  Área bruta de construção 
Superfície total da edificação, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e eixos das paredes 
separadoras das unidades de ocupação, e inclui varandas privativas, locais acessórios e a quota-parte que lhe 
corresponda nas circulações comuns do edifício. 

e)  Arruamento 
Zona de circulação, público ou privada podendo ser qualificado como automóvel, ciclável, e pedonal ou misto, 
conforme o tipo de utilização. Inclui a faixa de rodagem, baías de estacionamento, passeios, bermas, 
separadores ou áreas ajardinadas ao longo das faixas de rodagem. 

f)  Centro histórico 
Área delimitada em Plano de Ordenamento do Território, Plano de Urbanização e/ou outro instrumento legal em 
vigor, de elevado valor histórico, patrimonial, cultural, social e ambiental, que deverá ser preservada, recuperada 
e valorizada. 

g)  Cércea 
Dimensão vertical da construção contada a partir do ponto de cota média do terreno no alinhamento da fachada 
até à linha superior do beiral, platibanda ou guarda do terraço (quando encerrada e opaca). 

h)  Cércea dominante 
Cércea que apresenta maior frequência num conjunto edificado. 

i)  Condomínio fechado 
Operação urbanística, constituída por um conjunto de edifícios, situados no mesmo espaço fechado, sendo cada 
um deles um imóvel autónomo, estando funcionalmente ligados pela existência de partes comuns tais como 
espaços verdes, equipamentos, infra-estruturas e área de construção comum. 

j)  Contiguidade a uma zona de construção 
Parcela que possui um dos seus limites adjacente e comum, em toda a sua extensão ou parcialmente (nunca 
inferior a 20.00m de extensão) a uma zona de construção e/ou de equipamento, não devendo existir qualquer 
barreira física entre o mesmo limite e a zona de construção (ex. caminho público). 

k)  Corpo saliente 
Parte de uma construção balançada relativamente a esta (independentemente do seu carácter aberto ou 
fechado). São exemplos varandas, corpos volumétricos fechados e extensivos da área útil da construção, … 

l)  Edificações de utilização colectiva 
Construções que permitem duas ou mais unidades de ocupação de relevância funcional (habitação, comércio, 
serviços, equipamentos, indústrias, armazéns, …) excluindo-se funções complementares ou de apoio, 
nomeadamente garagens e arrecadações. 

m)  Empreendimentos de turismo de habitação 
Os estabelecimentos de natureza familiar instalados em imóveis antigos particulares que, pelo seu valor 
arquitectónico, histórico ou artístico, sejam representativos de uma determinada época, nomeadamente palácios 
e solares, podendo localizar-se em espaços rurais ou urbanos 

n)  Entidade externa ao município 
Entidades ou serviços, fora do edifício do município, cuja consulta seja necessária para a análise de um pedido  

o)  Equipamento lúdico ou de lazer 
Edificação complementar à construção dominante, descoberta, constituída por pavimento e eventual vedação 
periférica, a qual (se em alvenaria) não poderá exceder 1.20m de altura e destinada às funções de lazer e 
lúdica. São exemplos campo de jogos, parque infantil, estrados de madeira ou áreas pavimentadas de apoio a 
piscina, … 

p)  Espaço de colmatação 
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Parcela ladeada por terrenos já sujeitos a operações urbanísticas de edificação e urbanização e/ou por 
caminhos públicos e/ou por terreno já sujeito ao licenciamento de construção e caminho público. 

q)  Estrutura aligeirada 
Estrutura constituída por elementos amovíveis que, não possuindo qualquer elemento de alvenaria (tijolo, betão, 
granito), é passível de ser efémera e removida. 

r)  Estrutura de fachada 
Matriz definidora da composição da fachada. Dela são parte integrante a estrutura resistente, os planos (de 
fachada), os vãos, os elementos salientes e reentrantes, os beirais e platibandas (ou ligação da parede exterior 
com a cobertura) e os elementos infraestruturais de carácter permanente (caleiros, algerozes, …). 

s)  Estudo de conjunto 
Estudo englobando a área de intervenção e as construções adjacentes ou próximas, que visa garantir a 
salvaguarda de uma solução urbanística possível e viável (...embora não vinculativa e passível de alteração). 
Em situações de loteamento, correspondendo à edificação de construção em banda ou geminada, o estudo de 
conjunto deverá salvaguardar a unidade formal do conjunto edificado, nomeadamente no que se refere aos 
materiais, coberturas, fenestrações e revestimentos. 

t)  Estudo urbanístico 
Proposta desenhada de ocupação do solo que, na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, integra 
os projectos de operações urbanísticas, visando os seguintes objectivos: 
Servir de orientação na gestão urbanística, em zonas que apresentem indefinições ao nível da estrutura 
rodoviária, do ordenamento do espaço público e equipamentos, cérceas e afastamentos entre edificações; 
Justificar a solução que o promotor pretende fazer aprovar, devendo o estudo abranger a parcela do promotor 
em articulação com as envolventes, numa dimensão adequada que permita a avaliação qualitativa da solução  

u)  Faixa envolvente da obra 
Toda a área que confronta com o terreno que está a ser objecto de operação urbanística, medida pelo exterior 
do perímetro do prédio numa largura não inferior a 12,00m. 

v)  Forma da fachada 
Caracterização global da fachada nomeadamente ao nível de materiais de construção / revestimentos, solução 
cromática, desenho formal dos elementos integrantes da estrutura da fachada. 

w)  Forma dos telhados 
Caracterização global do telhado nomeadamente ao nível dos materiais / revestimentos, solução cromática e 
construtiva, desenho formal (número de águas, inclinação, remates de cumeeira, platibandas, …) e elementos 
complementares (clarabóias, chaminés, …) que se afigurem relevantes para o entendimento e qualificação do 
edifício. 

x)  Fracção 
Unidade de ocupação autónoma de um edifício resultante da realização e formalização de propriedade 
horizontal ou processo legalmente similar. 

y)  Habitação bifamiliar 
Duas habitações incorporadas em edifício que, independentemente de serem geminadas ou sobrepostas, 
deverão possuir área de construção interior comum (ex. cave,...). 

z)  Construção geminada 
Construção que possui uma parede contígua, e/ou parede de meação, a uma segunda construção, não sendo 
obrigatório salvaguardar um princípio de simetria em relação às edificações. 

aa)  Construção isolada 
Construção que salvaguarda afastamentos aos limites do terreno, não potenciando qualquer geminação ou 
encosto. 

bb)  Infra-estruturas habilitantes 
Conjunto de infra-estruturas necessárias para a urbanização e edificação. Fazem parte redes públicas de 
abastecimento de água, saneamento, iluminação e electricidade, telecomunicações, recolha de resíduos sólidos 
urbanos e vias/arruamentos habilitantes. 

cc)  Instalações ou aparatos para a pratica culinária 
Bancadas destinadas à pratica culinária, churrasqueiras, pequenos fornos, não podendo constituir um espaço 
totalmente fechado 

dd)  Mobiliário urbano 
Considera-se mobiliário urbano todo o equipamento que se situa no espaço exterior tal como: bancos, 
bebedouros, painéis informativos, equipamento de recreio infantil, papeleira, etc. 

ee)  Obras em estado avançado de execução 
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Aquelas que, no caso de edificações tenham a estrutura de betão armado concluída e no caso de obras de 
urbanização só faltem executar as pavimentações 

ff)  Ocupação do espaço público 
Utilização temporária do espaço publico para a realização de obras de operações urbanísticas e/ou publicidade. 

gg)  Operação urbanística 
Operação material de urbanização, de edificação, utilização dos edifícios ou do solo desde que, neste último 
caso, para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, minerais ou de abastecimento público de 
água.   

hh)  Pala 
Elemento saliente da fachada que, pela sua natureza, expressão formal e importância funcional, se considera 
(no âmbito da aplicação deste regulamento) uma saliência. 

ii)  Paramento 
Parede de uma edificação 

jj)  Projecto de execução 
Para cada operação urbanística respeitante, considera-se projecto de execução, o conjunto de todos os 
elementos gráficos, fotográficos e escritos definidos na portaria 232/08, de 11 de Março. 

kk)  Saliência 
Ressalto ou avanço no paramento da parede exterior que aumenta a sua espessura. 

ll)  Sótão / Desvão dos telhados 
Pavimento resultante do aproveitamento do vão do telhado sem pé direito regulamentar.  

mm)  Unidade comercial de dimensão relevante 
Fracção comercial que, isoladamente ou no quadro de um conjunto pertencente a uma empresa ou grupo ou 
edifício, possua uma área útil superior a 2000.00m2 

nn)  Unidade de ocupação 
Edificação, ou parte de edificação, funcionalmente autónoma, que também se pode destinar a fim diverso do da 
habitação. 

oo)  Utilização do solo ou ocupação 
Atribuição de um terreno para um determinado uso, sem que tenha de haver lugar a qualquer tipo de edificação. 

pp)  Utilização, uso, destino de edificações 
As funções ou actividades específicas que se desenvolvem num edifício. 

qq)  Varanda 
Elemento saliente ou reentrante de uma construção, total ou parcialmente, aberto, de utilização complementar à 
construção. 

rr)  Vias/arruamentos habilitantes  
Vias pavimentadas e com capacidade para a circulação de veículos prioritários (bombeiros, ambulâncias) e com 
estatuto que permita acesso pedonal e de veículos aos terrenos confinantes. 

 
 
Artigo 4º   Préexistências 
Em todas as construções existentes, processos de loteamento já devidamente aprovados ou em vigor, quer em 
viabilidades de construção já emitidas e em vigor, admitir-se-á a não observância parcial do presente regulamento 
caso comprovada a impossibilidade técnica e física de tal adequação ou a oneração desproporcionada dos custos 
das obras necessárias realizar ou ainda por implicarem alteração dos parâmetros urbanísticos previamente definidos 
(e que a CMG entende manter e /ou consolidar). 
 
 
CAPÍTULO II: EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

SECÇÃO I: PROCEDIMENTOS DE CONTROLO PRÉVIO E SUA INSTRUÇÃO 

SUBSECÇÃO I: INSTRUÇÃO 
 
 



 
 

 

 
regulamento municipal 
edificação e urbanização 9 

 

 

Artigo 5º   Instrução processual 
1 - Os pedidos previstos no presente Regulamento referentes a operações urbanísticas, serão instruídos com os 

elementos referidos na legislação aplicável, e em complemento, com os elementos previstos no presente 
Regulamento. 

2 - A todos os pedidos que sejam instruídos com levantamento topográfico, planta de implantação, planta de síntese 
ou cedências deverá ser anexado suporte informático (CD) com o levantamento topográfico e planta de 
implantação georeferenciada, nos termos do anexo I ao presente regulamento e que dele faz parte integrante. 

3 - Estão isentos da apresentação do CD os processos em que o mesmo já tenha sido apresentado, tenha 
informação favorável e não se verifiquem alterações na planta de implantação, de síntese ou cedências. A 
isenção só será aceite desde que estas condições sejam assumidas pelo técnico responsável através de termo 
de responsabilidade. 

4 - Enquanto não for possível a tramitação informática dos procedimentos, de acordo com o disposto no n.º 1 do 
Artigo 8.º-A do RJUE, o número de cópias dos elementos que devem instruir cada processo são: 

a)  Divisão de Operações de Loteamento  
i)  Pedidos de informação prévia – um original, seis cópias completas e dois exemplares instruídos com: 

Requerimento, Planta de localização (1:5000), Planta do PDM e Memória descritiva; 
ii)  Licenciamento e comunicação prévia de operações de loteamento – um original, seis cópias completas e 

dois exemplares instruídos com: Requerimento, Planta de localização (1:5000), Planta do PDM e Memória 
descritiva; 

iii)  Licenciamento e comunicação prévia de alterações à operação de loteamento – um original, três cópias 
completas e dois exemplares instruídos com: Requerimento, Planta de localização (1:5000), Planta do PDM 
e Memória descritiva; 

iv)  Licenciamento e comunicação prévia de obras de urbanização – um original de todas as infra estruturas, 
duas cópias completas dos projectos de arruamentos, drenagem de águas pluviais, drenagem de águas 
residuais, abastecimento de água, estruturas telefónicas, tratamento dos espaços verdes, sinalização e 
resíduos sólidos e quatro cópias completas dos projectos de infra estruturas eléctricas e infra estruturas de 
gás,; 

v)  Pedido de emissão do alvará de loteamento – dez cópias da planta de cedências ou planta de síntese e 
ainda a planta de cedências ou planta de síntese em suporte digital, georeferenciadas. 

vi)  Pedidos de vistoria – livro de obra, termo de responsabilidade e certificado de instalação da rede de gás, 
caso a infra-estrutura não tenha sido acompanhada pela EDPGÁS 

b)  Divisão de Obras Particulares 
i)  Pedidos de licenciamento e comunicação prévia – um original, cópia completa e dois exemplares instruídos 

com Requerimento, Planta de localização (1:5000), Planta do PDM e Memória descritiva; 
ii)  Licenciamento de combustíveis líquidos ou gasosos – devem ser organizados dois volumes: 

o  O volume de licenciamento de combustíveis líquidos ou gasosos, composto por um original e seis 
cópias completas, com os elementos constantes da legislação aplicável; 

o  O volume de licenciamento de obras de construção civil necessárias à construção dos equipamentos de 
apoio ao armazenamento e manuseamento de combustíveis líquidos e gasosos, composto por um 
original e uma cópia completa, com os elementos constantes na legislação aplicável mais dois 
exemplares instruídos com Requerimento, Planta de localização (1:5000), Planta do PDM e Memória 
descritiva. 

5 - Quando haja lugar a consultas a entidades externas ao município serão apresentadas tantas cópias completas 
quantas entidades a consultar. Quando, em razão da localização, haja lugar à consulta de mais do que uma 
entidade da administração central directa ou indirecta, será apresentado um exemplar extra destinado à CCDR-N. 

6 - Nos pedidos de licenciamento ou comunicação prévia em que seja necessário apresentar a estimativa do custo 
total da obra, esta deve ser elaborada de forma parcelar, com as áreas correctamente medidas e respectivo custo 
unitário nos termos dos valores abaixo descriminados. Não são de admitir valores globais. 

Os valores abaixo descriminados correspondem a uma percentagem do valor por metro quadrado do preço da 
habitação, para efeitos de cálculo das rendas condicionadas para a zona em que se insere o concelho de 
Guimarães e que é actualizado anualmente por Portaria governamental: 

o Habitação e equipamentos sociais, 50% do valor constante da referida Portaria; 
o Garagem e arrumos, 40% do valor constante da referida Portaria; 
o Indústria, armazéns, comércio, serviços e restauração/bebidas, 30% do valor constante da referida 

Portaria; 
o Anexos, varandas, escadas, terraços e outras funções, 20% do valor constante da referida Portaria; 



 
 

 

 
regulamento municipal 
edificação e urbanização 10 

 

 

o Habitação social, 30% do valor constante da referida Portaria. 
7 - Nos pedidos de licenciamento ou comunicação prévia das obras de urbanização, o orçamento da obra é 

apresentado por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua 
execução, devendo neles ser adoptadas as normas europeias e as portuguesas em vigor ou as especificações do 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 
 
Artigo 6º   Elementos adicionais 
A Câmara Municipal reserva-se o direito de, excepcional e fundamentadamente, condicionar a apreciação do 
projecto sujeito a licença ou comunicação prévia à entrega de elementos adicionais considerados necessários, 
designadamente, meios de representação mais aproximados à realidade, tais como maquetas de estudo e 
simulação virtual tridimensional. 
 
 
Artigo 7º   Cauções, seguros e prazos de execução 
1 - Para efeitos do cálculo da caução que nos termos da lei seja devida pela realização de operações urbanísticas, 

os valores mínimos a adoptar para o seu cálculo são os constantes do anexo II ao presente regulamento e que 
dele faz parte integrante. Estes valores serão actualizados anualmente de acordo com o valor da inflação. 

2 - No cálculo da caução, referente a trabalhos a executar cujo projecto seja sujeito a análise de entidades ou 
serviços exteriores à Câmara, será aplicado o valor mencionado por essas entidades ou serviços. 

3 - Nos pedidos de licença parcial, o valor da caução a apresentar, nos termos do n.º 6 do Artigo 23.º do RJUE, será 
igual a 25% do valor da estimativa global apresentada e sem prazo de validade. 

4 - Nos pedidos de demolição, escavação e contenção periférica, o valor da caução a apresentar, nos termos do 
Artigo 81º do RJUE, será igual a 25% do valor da estimativa global da obra apresentada e sem prazo de validade. 

5 - Para efeitos do n.º2 do Artigo 53º e do n.º2 do Artigo 58º do RJUE o prazo de execução máximo é de 2 anos.  
6 - Os montantes dos seguros de responsabilidade civil para instalações de armazenamento e abastecimento de 

combustíveis são os seguintes: 
a)  Projectistas: 250.000 € 
b)  Empreiteiros: 1.350.000 € 
c)  Responsáveis técnicos pela execução 250.000 € 
d)  Titular da licença de exploração 1.350.000 € 

 
 
 
SUBSECÇÃO II: PROCEDIMENTOS DE CONTROLO PRÉVIO 
 
Artigo 8º   Operações urbanísticas sujeitas a licen ça 

1 - Estão sujeitas a licença: 
a)  As operações de loteamento; 
b)  As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por operação de 

loteamento; 
c)  As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação de loteamento ou 

por plano de pormenor que contenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do 
Decreto –Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial; 

d)  As obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis classificados ou em vias 
de classificação, bem como dos imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de 
classificação, e as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição de imóveis 
situados em zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação 

e)  As obras de reconstrução sem preservação das fachadas 
f)  As obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de reconstrução. 

 
Artigo 9º   Operações urbanísticas sujeitas ao regi me de comunicação prévia 
1 - Estão sujeitas a comunicação prévia: 

a)  As obras de reconstrução com preservação das fachadas; 
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b)  As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida por operação de 
loteamento; 

c)  As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área abrangida por operação de loteamento ou plano 
de pormenor que contenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto – Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial; 

d)  As obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana consolidada que respeitem os planos 
municipais e das quais não resulte edificação com cércea superior à altura mais frequente das fachadas da 
frente edificada do lado do arruamento onde se integra a nova edificação, no troço de rua compreendido entre 
as duas transversais mais próximas, para um e para outro lado; 

e)  As obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis nas seguintes áreas 
sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública 

i)  Zonas de protecção dos perímetros de protecção de águas minerais naturais, definidas nos termos do 
Decreto - Lei n.º 90/90, de 16 de Março; 

ii)  Zonas de protecção dos perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 
abastecimento público, definidas nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e do Decreto -Lei n.º 
382/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto –Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio; 

iii)  Áreas de pesquisa, estudo ou trabalhos de sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 
urbanas, definidas nos termos do Decreto -Lei n.º 34 021, de 11 de Outubro de 1944; 

iv)  Zonas terrestres de protecção das albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, definidas nos termos do 
Decreto -Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio; 

v)  Zonas terrestres de protecção dos estuários, definidas nos termos do Decreto -Lei n.º 129/2008, de 21 de 
Julho; 

vi)  Áreas integradas no domínio hídrico, público ou privado, definidas nos termos das Leis n.os 54/2005, de 15 
de Novembro, e 58/2005, de 29 de Novembro; 

vii)  Áreas classificadas integradas na Rede Natura 2000 e as áreas protegidas classificadas, nos termos 
definidos no Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; 

viii)  Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, nos termos definidos no Decreto -Lei n.º 166/2008, de 
22 de Agosto; 

ix)  Áreas sujeitas a servidão militar, nos termos da Lei n.º 2078, de 11 de Julho de 1955, e do Decreto –Lei n.º 
45 986, de 22 de Outubro de 1964; 

f)  A edificação de piscinas associadas a edificação principal; 
g)  As alterações à utilização dos edifícios que envolvam a realização de obras não isentas de controlo prévio ou 

que careçam da realização de consultas externas; 
h)  As demais operações urbanísticas que não estejam isentas de controlo prévio. 
 

Artigo 10º   Obras isentas de controlo prévio 
1 - De acordo com o Artigo 6.º do RJUE estão isentas de controlo prévio, as seguintes operações urbanísticas: 

a)  As obras de conservação; 
b)  As obras de alteração no interior de edifícios ou suas fracções que não impliquem modificações na estrutura de 

estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados ou coberturas; 
c)  As obras de escassa relevância urbanística; 
d)  Os destaques referidos nos n.os 4 e 5 do Artigo 6.º do RJUE. 

2 - Estão ainda isentas de controlo prévio as instalações de armazenamento de produtos derivados do petróleo, nos 
termos da legislação aplicável. 

3 - Até 5 dias antes do início dos trabalhos, o promotor informa a CMG dessa intenção, comunicando também a 
identidade da pessoa, singular ou colectiva, encarregada da execução dos mesmos. A informação é 
acompanhada de planta de localização e breve descrição dos trabalhos. 

4 -  O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da observância 
das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais ou especiais 
de ordenamento do território, alvará de loteamento, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas 
técnicas de construção, as de protecção do património cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos 
termos do artigo 24.º do Decreto - Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva 
Agrícola Nacional.  

 
Artigo 11º   Obras de escassa relevância urbanístic a 
1 - De acordo com o artigo 6.º -A do RJUE são obras de escassa relevância urbanística: 
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a)  As edificações, contíguas ou não, ao edifício principal com altura não superior a 2,2 m ou, em alternativa, à 
cércea do rés -do -chão do edifício principal com área igual ou inferior a 10 m2 e que não confinem com a via 
pública; 

b)  A edificação de muros de vedação até 1,8 m de altura que não confinem com a via pública e de muros de 
suporte de terras até uma altura de 2 m ou que não alterem significativamente a topografia dos terrenos 
existentes. Refere-se que, para efeitos a medição da altura do muro em causa far-se-á sempre a partir do 
terreno imediatamente confinante; 

c)  A edificação de estufas de jardim com altura inferior a 3 m e área igual ou inferior a 20 m2; 
d)  As pequenas obras de arranjo e melhoramento da área envolvente das edificações que não afectem área do 

domínio público; 
e)  A edificação de equipamento lúdico ou de lazer associado a edificação principal com área inferior à desta última; 
f)  A demolição das edificações referidas nas alíneas anteriores; 
g)  A instalação de painéis solares fotovoltaicos ou geradores eólicos associada a edificação principal, para 

produção de energias renováveis, incluindo de microprodução, que não excedam, no primeiro caso, a área de 
cobertura da edificação e a cércea desta em 1 m de altura, e, no segundo, a cércea da mesma em 4 m e que o 
equipamento gerador não tenha raio superior a 1,5 m, bem como de colectores solares térmicos para 
aquecimento de águas sanitárias que não excedam os limites previstos para os painéis solares fotovoltaicos; 

h)  A substituição dos materiais de revestimento exterior ou de cobertura ou telhado por outros que, conferindo 
acabamento exterior idêntico ao original, promovam a eficiência energética; 

i)  Nos termos da alínea i) do n.º 1 do Artigo 6º-A do RJUE, a CMG considera também obras de escassa relevância 
urbanística as seguintes obras: 

i)  Tanques para armazenagem de águas com a área não superior a 5 m2 e altura não superior a 1,00 metros; 
ii)  Instalações ou aparatos para a prática de culinária ao ar livre, com área não superior a 3,00 m2, que 

cumpram os requisitos dos art. 113.º e 114º do RGEU e esteja salvaguardada a sua integração 
arquitectónica; 

iii)  Abrigos para animais domésticos com área não superior a 3,00 m2, situados em aglomerados urbanos e 
que cumpram os requisitos dos art.ºs 115.º a 120.º do RGEU, sem prejuízo da verificação da sanidade do 
local e do ruído; 

iv)  Edificações destinadas à instalação de equipamento de apoio (reservatórios de combustíveis líquidos ou 
gasosos, caldeiras de aquecimento, depósitos de água, motores, etc.) a construções habitacionais; 

v)  Ensombradores, destinados a protegerem veículos automóveis, com estrutura simples de ferro, alumínio, 
madeira ou outros materiais, com cobertura em materiais flexíveis, como rede, lonas, etc., com o máximo de  
um apoio por lugar; 

vi)  Construções ligeiras de um só piso, situadas fora dos aglomerados urbanos ou do perímetro legalmente 
fixado para a cidade de Guimarães, desde que implantadas a mais de 20 metros das vias públicas, tais 
como alpendres, telheiros, arrecadações, cavalariças, capoeiras, estábulos e adegas, cuja área bruta de 
construção não exceda 30 m2, não careçam de cálculos de estabilidade e cumpram os requisitos dos art. 
115.º a 120º do RGEU; 

vii)  Vedações, em rede plastificada ou arame, não confrontantes com a via pública, com altura não superior a 
2 metros desde que a sua fundação não seja em betão ou, se o for, esta não tiver altura superior a 20 cm a 
contar do solo; 

viii)  As estruturas amovíveis temporárias, tais como stands de vendas, relacionadas com a execução ou 
promoção de operações urbanísticas em curso e durante o prazo do alvará ou da comunicação prévia 
admitida; 

ix)  Obras para eliminação de barreiras arquitectónicas, quando localizadas dentro de logradouros ou edifícios, 
desde que cumpram a legislação em matéria de mobilidade, designadamente rampas de acesso para 
deficientes motores; 

x)  Obras de introdução de instalações sanitárias e ou alterações de cozinhas no interior de edifícios 
existentes; 

xi)  Atendendo à sua natureza, forma, localização, impacte e dimensão, poderão outras obras ser consideradas 
de escassa relevância urbanística, desde que sejam consideradas pela CMG dispensadas de licença ou de 
apresentação de comunicação prévia 

2 - Exceptua-se do disposto no número anterior, e por isso não estão isentas de controlo prévio, as obras e 
instalações em: 

a)  Imóveis classificados ou em vias de classificação, de interesse nacional ou de interesse público; 
b)  Imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação; 
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Artigo 12º   Utilização ou ocupação do solo 
A utilização ou ocupação do solo, designadamente, armazenamento, transformação, comercialização e exposição 
de produtos ou bens está sujeita a comunicação prévia ao abrigo da alínea h) do n.º4 do Artigo 4.º do RJUE.  
 
SUBSECÇÃO III:  OUTROS PROCEDIMENTOS 

 
Artigo 13º   Notificação aos proprietários das prop ostas de alteração ao alvará de loteamento 
1 - Nos pedidos de alterações à licença de operações de loteamento e para cumprimento do n.º3 do Artigo 27.º do 

RGEU, a notificação aos proprietários dos lotes, em operações de loteamento com mais do que dez proprietários, 
será efectuada através de edital.  

Nestas operações de loteamento, será obrigatório comunicar, por ofício, aos proprietários dos lotes confrontantes 
com o (s) lote (s) objecto do pedido de alteração. 
2 - Nas situações em que os edifícios integrados no loteamento estejam sujeitos ao regime da propriedade 

horizontal, a notificação prevista recairá sobre o legal representante da administração do condomínio, o qual 
deverá apresentar acta da assembleia de condóminos que contenha a decisão sobre a oposição escrita prevista 
na lei. 

3 - Nos casos em que haja lugar a notificação pessoal, o requerente deverá apresentar certidão da conservatória 
com a identificação dos proprietários dos lotes aquando da apresentação do pedido de alteração ou apresentar 
declaração na qual assume que a morada e os proprietários dos lotes são os que constam da declaração. 

4 - A notificação é dispensada no caso dos interessados, através de qualquer intervenção no procedimento, 
revelarem perfeito conhecimento dos termos da alteração pretendida. 

 
 
Artigo 14º   Alterações à operação de loteamento ob jecto de comunicação prévia 
 
1 – A alteração de operação de loteamento admitida objecto de comunicação prévia só pode ser apresentada se for 

demonstrada a não oposição da maioria dos proprietários dos lotes constantes da comunicação. O requerente 
deverá apresentar certidão da conservatória com a identificação dos proprietários dos lotes. 

 
Artigo 15º   Discussão publica 
1 - A aprovação das operações de loteamento previstas no número 2 do Artigo 22.º do RJUE, ou suas alterações, 

são precedidas de um período de discussão pública a realizar nos termos do número seguinte. 
2 - A discussão publica: 

a)  É anunciada e divulgada através do portal de serviços da autarquia na Internet, quando disponível, por edital a 
colocar nos lugares de estilo e Junta de Freguesia abrangida e por aviso publicado num jornal local, com uma 
antecedência mínima de 8 dias a contar da data da recepção do último dos pareceres, autorizações ou 
aprovações emitidas pelas entidades externas ao município ou do termo do prazo para a sua emissão, não 
podendo a sua duração ser inferior a 15 dias úteis; 

b)  Tem por objecto o projecto de loteamento ou alteração, que deve ser acompanhado da informação técnica 
elaborada pelos serviços municipais, bem como dos pareceres, autorizações ou aprovações emitidas pelas 
entidades externas ao município. 

 
 
Artigo 16º   Operações urbanísticas com impacto sem elhante a um loteamento 
1 - Para efeitos de aplicação do n.º 5 do Artigo 57.º do RJUE, a CMG considera que, em termos urbanísticos, existe 

impacto semelhante a uma operação de loteamento desde que se verifique uma das seguintes condições: 
a)  As edificações contíguas e funcionalmente ligadas entre si, disponham de seis ou mais unidades de ocupação 

com acesso directo a espaço público ou privado. No aumento do número de unidades de ocupação, o número a 
contabilizar, para a determinação do número de unidades de ocupação é o total das unidades de ocupação, 
incluindo as já existentes e licenciadas; 

b)  Estabelecimentos hoteleiros, empreendimentos de turismo de habitação e aldeamentos turísticos; 
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c)  As edificações ou conjunto de edifícios, contíguas e funcionalmente ligadas entre si, que tenham uma área de 
construção superior a 1200m2 (com excepção da área destinada a garagens). Nas ampliações das edificações, 
a área a contabilizar, para a determinação da área de construção inclui obrigatoriamente a área de construção 
existente e licenciada. 

 
Artigo 17º   Operações urbanísticas com impacte rel evante 
1 - Para efeitos de aplicação do n.º 5 do Artigo 44.º do RJUE, a CMG considera operações urbanísticas com impacte 

relevante: 
a)  As edificações ou conjunto de edifícios considerados com impacte semelhante a loteamento, nos termos do 

artigo anterior; 
b)  Os postos de abastecimento de combustíveis. 

 
 

SECÇÃO II: DISPOSIÇÕES COMUNS 

SUBSECÇÃO I: ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA, INFRA-ESTRU TURAS VIÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS 
 
 
Artigo 18º   Âmbito de aplicação 
1 - Devem prever áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias 

e equipamentos as seguintes operações urbanísticas, de acordo com o nº1 do Artigo 43º, do n.º 5 do art.º 44º e  
nº5 do Artigo 57º do RJUE:  

a)  Operações de loteamento  
b)  Procedimentos de licenciamento ou de comunicação prévia das obras referidas nas alíneas seguintes, quando 

respeitem a edifícios com impacto semelhante a uma operação de loteamento 
i)  Obras de construção, de alteração e de ampliação em área não abrangida por operação de loteamento;  
ii)  Obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis classificados ou em 

vias de classificação e as obras de construção, reconstrução, ampliação alteração, conservação ou 
demolição de imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados, bem como dos imóveis 
integrados em conjuntos ou sítios classificados, ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição 
de utilidade pública;  

iii)  Obras de reconstrução sem preservação de fachadas;  
iv)  Obras de reconstrução com preservação de fachadas;  
v)  Obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida por operação de 

loteamento;  
vi)  Obras de construção, de alteração ou de ampliação em área abrangida por operação de loteamento ou 

plano de pormenor que contenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º1 do Artigo 91.º do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro;  

vii)  Obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana consolidada que respeitem os 
planos municipais e das quais não resulte edificação com cércea superior à altura mais frequente das 
fachadas da frente edificada do lado do arruamento onde se integra a nova edificação, no troço de rua 
compreendido entre duas transversais mais próximas, para um e para outro lado. 

c)  Operações urbanísticas de impacto relevante. 
 
 
Artigo 19º   Parâmetros de dimensionamento 
1 - As operações urbanísticas que, nos termos da lei, devam prever áreas destinadas à implantação de espaços 

verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos, ficam sujeitas à aplicação dos 
parâmetros de dimensionamento definidos pela legislação em vigor. 

2 - Poderão ser exigidos parâmetros de dimensionamento superiores aos mínimos estabelecidos na referida 
legislação, sempre que haja situações em que isso se justifique. 

3 - Nas operações de loteamento e nas edificações com impacte relevante ou semelhante a um loteamento com seis 
ou menos unidades de ocupação, pode não se justificar a salvaguarda de áreas destinadas à implantação de 
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espaços verdes e de utilização colectiva e equipamentos de utilização colectiva, caso não sejam contíguas a 
espaços verdes e de utilização colectiva e equipamentos de utilização colectiva já existentes. 

4 - Não são contabilizados como espaços verdes e de utilização colectiva, nos termos da legislação aplicável, as 
caldeiras e os espaços residuais. 

5 - As áreas para espaços verdes e de utilização colectiva e equipamentos de utilização colectiva só serão afectas 
ao domínio público quando possuam, numa única parcela, a área mínima de 250 m2 e cuja menor dimensão não 
seja inferior a 5 m ou sejam contíguas a espaços verdes e de utilização colectiva e equipamentos de utilização 
colectiva já existentes ou caso a CMG justifique o interesse nessas parcelas. 

6 - Nas operações urbanísticas em regime de condomínio fechado, as áreas para espaços verdes e de utilização 
colectiva e equipamentos de utilização colectiva estão sujeitas aos mesmos critérios previstos nos números 
anteriores, independentemente da natureza privada do seu usufruto. 

 
 
Artigo 20º   Tratamento dos espaços verdes 
1 - Nas memórias descritivas e justificativas das operações urbanísticas que, nos termos da lei, devam prever áreas 

destinadas a espaços verdes, estas deverão estar devidamente assinaladas independentemente do carácter 
público ou privado, dimensões e configuração.  

2 - No caso de arborizações em espaços verdes contínuos e/ou arruamentos, a ceder ao domínio público, embora a 
execução/promoção esteja a cargo da entidade promotora, a indicação da(s) espécie(s), deverá reunir o parecer 
dos serviços competentes do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente, caso não tenha sido contemplado 
no correspondente projecto de arranjos exteriores. 

3 - Compete aos Serviços municipais a manutenção e conservação dos espaços verdes públicos, definidos por 
despacho do Presidente da Câmara, ou do Vereador com competências subdelegadas, mediante a informação 
dos serviços competentes. 

4 - Sempre que as circunstâncias o justifiquem, poderá a Câmara Municipal fazer-se substituir, no exercício das suas 
competências, através de delegação de competências nas juntas de Freguesia ou mediante contrato de 
concessão ou outro, a celebrar com entidade(s) que para o efeito se encontre(m) autorizada(s). 

5 - O material vegetal a utilizar deverá estar isento de danos físicos, com flecha intacta, de porte direito, bem 
conformado e bem enraizado, que confiram ao projecto um ambiente mais estabilizado. 

6 - Os trabalhos de ajardinamento nos espaços públicos incluem a preparação do terreno, espalhamento de terras 
vivas, plantação de árvores, arbustos, herbáceas e sementeiras de relvado e/ou prado. 

7 - A utilização e plantação de árvores de alinhamentos, quer para os arruamentos, quer para o estacionamento, 
deverá cumprir uma distância aceitável das fachadas dos edifícios e lugares de aparcamento. 

8 - Quando se opte pela inclusão no passeio de um espaço permeável para caldeiras para árvores, deve aumentar-
se ao passeio 1,60m. 

 
 
Artigo 21º   Sistemas de rega 
1 - Nas áreas verdes superiores a 500m2 é obrigatória a instalação de um sistema de rega com programação 

automática, compatível com o sistema utilizado pela Câmara Municipal de Guimarães, alimentado a pilhas 
alcalinas de 9V ou outro tipo de energia alternativa, com excepção de energia eléctrica da rede pública. 

2 - Exceptua-se os sistemas de rega nos canteiros de plantas xerófitas, os prados de sequeiro e as árvores em 
caldeira, onde a instalação do sistema de rega automático é opcional, devendo contudo existir bocas de rega, 
distando no máximo 50 m entre elas. 

3 - O sistema de rega deve ser executado de acordo com o projecto específico, podendo ser sujeito a correcções 
durante o desenvolvimento dos trabalhos para melhor adaptação ao terreno e à disposição da vegetação 
existente.  

4 - Quando se observem alterações ao projecto inicial, o promotor deve apresentar aos serviços competentes da 
Câmara Municipal de Guimarães o cadastro da rede de rega, indicando obrigatoriamente o ponto de ligação à 
rede de abastecimento, posição dos aspersores, pulverizadores e bocas de rega. 

5 - O sistema de rega a utilizar nos espaços verdes é, sempre, independente do sistema de distribuição de água às 
populações, privilegiando sistemas alternativos que utilizem furos, minas e redes de drenagem. 

6 - O sistema de rega deve prever a implantação de uma caixa em alvenaria para instalação de um contador de 
água, com 2 válvulas de seccionamento e filtro. A caixa referida deve apresentar medidas interiores mínimas de, 
0.50 m de largura, 0.80 m de comprimento e 0.30 m de profundidade, com uma porta que permita a leitura do 
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contador. A porta de visita deve ser em ferro fundido ou PVC, ou em aço galvanizado, fixa a um dos lados, com 
duas dobradiças do mesmo material e dotada de um sistema de fecho de aloquete no lado oposto. 

7 - As tubagens devem ser instaladas sempre que possível em zonas ajardinadas, sendo de evitar a sua colocação 
sob pavimentos e/ou edifícios. 

a)  As tubagens a empregar no sistema de rega são em polietileno de alta densidade (PEAD), ou outro equivalente, 
para a pressão de serviço entre 6 a 10 Kg/cm2, conforme definido no projecto em função da pressão da rede de 
abastecimento de água local; 

b)  O interior dos tubos ser conservado limpo de quaisquer detritos e as extremidades tapadas no caso de existirem 
paragens durante a colocação das mesmas; 

c)  As tubagens e respectivos acessórios devem obedecer ao projecto no que respeita aos diâmetros, à localização 
e à sua fixação nas valas. 

8 - Abertura e fecho de valas: 
a)  As valas para a implantação da tubagem devem ter uma dimensão de 0.20 m de largura por uma profundidade 

mínima de 0.40 m em relação ao terreno modelado, com excepção das linhas de tubo que se encontram em 
valas comuns a cabos eléctricos ou outras tubagens, cuja profundidade mínima será de 0.50 m; 

b)  A colocação da tubagem é feita no fundo da vala, sobre uma camada de areia com uma espessura mínima de 
0.10 m, sinalizada com uma fita de cor azul; 

c)  Após a colocação da canalização, o tapamento das valas deve ser feito de modo a que a terra que contacta 
directamente com a camada de areia que envolve os tubos esteja isenta de pedras, recorrendo-se à sua 
crivagem; 

d)  No tapamento das valas devem ser utilizadas duas camadas de terra bem calcadas a pé ou a maço, sendo a 
camada inferior formada pela terra tirada do fundo da vala, isenta de pedras, e a superior pela terra da 
superfície, com espessura mínima de 0.20 m de terra vegetal. 

9 - Os atravessamentos das ruas devem ser executados de preferência perpendicularmente às vias, dentro de um 
tubo de PVC, ou equivalente, de 110 mm de diâmetro e envolvido com massame de betão. 

10 - Nos espaços verdes devem sempre existir válvulas manuais de acoplamento rápido de mangueira (bocas de 
rega) para eventuais limpezas ou como complemento do sistema de rega automático, distando no máximo 50 
metros entre elas.  

11 - Os aspersores, pulverizadores e bocas de rega são do tipo indicado no plano de rega e: 
a)  Não é permitida a colocação de aspersores e pulverizadores directamente da conduta principal, estes devem 

ser direccionados até ao seu local definitivo, através de um tubo de polietileno de 16 mm; 
b)  Os bicos dos aspersores e dos pulverizadores só devem ser instalados após a confirmação do normal 

corrimento de água na tubagem; 
c)  Todo o equipamento referido na alínea anterior deve ser verificado no final da obra, de forma a assegurar 

convenientemente a distribuição da água de rega; 
d)  As bocas de rega adjacentes a lancis, muros, pavimentos ou outras estruturas, devem ser colocadas no máximo 

a 0.10 m desses limites; 
e)  As bocas de rega devem, sempre que possível, ser implantadas nos canteiros, floreiras ou no interior das 

caldeiras, em caixas adequadas para o efeito. 
12 - Instalação de electroválvulas e válvulas: 

a)  As electroválvulas e as válvulas de segurança respectivas devem ser protegidas por caixas próprias, com fundo 
aberto revestido com brita ou gravilha, por forma a constituir uma camada drenante com espessura mínima de 
0.10 m; 

b)  As electroválvulas e as válvulas de segurança não podem ficar a uma profundidade superior a 0.50 m, de forma 
a facilitarem os trabalhos de manutenção; 

c)  Cada electroválvula deverá ser precedida de uma válvula de segurança, excepto quando as electroválvulas 
estejam montadas em série. 

13 - Caixas de protecção das electroválvulas e válvulas: 
a)  As caixas de protecção devem ser instaladas nas zonas verdes e de preferência em locais onde possam ficar 

camufladas por arbustos ou herbáceas; 
b)  As tampas das caixas devem ser anti-vandalismo e devem ficar sempre à superfície do terreno. 

 
 
Artigo 22º   Mobiliário urbano 
1 - Colocação de bancos e papeleiras resistentes ao vandalismo ou outro tipo de equipamento, devendo o mobiliário 

urbano respeitar o disposto na legislação aplicável. 



 
 

 

 
regulamento municipal 
edificação e urbanização 17 

 

 

 
 
SUBSECÇÃO II: RESÍDUOS URBANOS 
 
 
Artigo 23º   Recolha dos resíduos sólidos 
A recolha dos resíduos urbanos será feita, de acordo com parecer do DSUA. 
 
 
Artigo 24º   Regras de instalação de equipamentos p ara deposição de resíduos 
1 -  As regras para a instalação de equipamentos para deposição de resíduos estão relacionadas com a tipologia da 

edificação e a produção diária de resíduos sólidos urbanos, constantes do anexo III. 
2 -  O espaço destinado ao depósito e recolha de resíduos sólidos, deve garantir uma boa acessibilidade aos 

veículos de recolha, devendo ainda ser dada especial atenção às condições que permitam garantir uma 
adequada integração urbanística de modo a não afectar a salubridade e estética local. 

 
 
Artigo 25º   Normas Técnicas de equipamentos de dep osição de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
1 - Para a recolha de resíduos na via pública são utilizados diferentes tipos de recipientes. Todos os equipamentos 

deverão ser do tipo e instalados em locais a designar pela CMG: 
 

a)   Tipo 1 – Contentores 
i)  Contentores com capacidade: 90 e 110 litros (raramente de maior capacidade devido a dificuldades de 

manipulação); 
ii)  Corpo cónico com formas arredondadas e lisas, de forma a facilitar o despejo e a limpeza, normalmente em 

polietileno de alta densidade, pegas para abertura da tampa e para transporte; 
iii)  Contentores compactos, leves, fáceis de transportar, manusear e acondicionar. Adequados para o 

desempenho manual e mecânico. 
 

b)  Tipo 2 – Contentores de duas rodas 
i)  Contentores de duas rodas com pega, com capacidade: 120, 140, 240 e 360 litros; 
ii)  Corpo cónico, formas arredondadas e lisas, normalmente em polietileno de alta densidade; 
iii)  Com ou sem pedal para elevação da tampa, asas laterais para transporte/elevação manual; 
iv)   Podem ser associados à recolha selectiva com ou sem fechadura da tampa. 

 
c)  Tipo 3 – Contentores de quatro rodas 

i)  Contentores de quatro rodas, com capacidade: 800, 1000, 1100 e 2400 litros; 
ii)  Adequados a zonas com produção maior de resíduos, grandes superfícies, zonas rurais, ou zonas onde a 

recolha não seja diária por forma ao melhor acondicionamento dos resíduos; 
iii)  Os contentores de 800, 1000 e 1100 litros com tampa hermética, duas rodas com travão, adaptados para 

todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes, pedal para elevação da tampa – podem 
ser em polietileno de alta densidade ou chapa de aço galvanizado; 

iv)  Os de 2400 litros, contentores de grande capacidade de carga lateral em polietileno de alta densidade, com 
pedal para elevação da tampa localizados em zonas de forte densidade populacional. 

 
d)  Tipo 4 – Contentores subterrâneos 

i)  Contentores subterrâneos de grande capacidade: 3000 a 5000 litros: 
o   Normalmente localizados em zonas de habitação colectiva; 
o   Poço: estrutura básica do contentor, produzido em polietileno ou equiparado encontrando-se 

parcialmente enterrado no solo. A parte que fica à superfície revestida com ripas de madeira tratada, ou 
alumínio; 

o  Tampa: Em polietileno ou equiparado, com abertura específica, e com sistema especial que permita que 
esta seja fechada por acção da gravidade; 

o  Saco de Elevação: com a função de suportar o peso das matérias armazenadas no contentor, deverá 
ser em lona produzida em propileno ou equiparado com um sistema especial de abertura pelo fundo, 
manuseado por intermédio de cabos; 
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o   Poço de lixiviados ligados ao colector de águas residuais. 
 

ii)  Contentores subterrâneos elevados por sistemas hidráulicos: 
o  Capacidade entre 3 e 4m3 vocacionados para os resíduos indiferenciados; 
o  Sistema fechado sob tampa metálica; 
o  O accionamento de subida e descida do equipamento é hidráulico, o fluido hidráulico é fornecido pelo 

camião de recolha, equipado com uma linha hidráulica adicional com uma mangueira flexível que liga 
aos marcos de recolha; 

o  A boca do contentor permanece sempre fechada sendo aberta somente pelo utilizador no momento da 
colocação dos resíduos, fechando-se automaticamente; 

o  O equipamento leva cerca de 10 segundos a subir e 6 segundos a descer; 
o  A recolha é efectuada pelos camiões normais de recolha; 
o  Para a instalação dos contentores é necessário construir um fosso, as terras deverão estar 

compactadas e será necessário construir uma soleira de betão nivelada para assentamento do 
equipamento. Efectuadas estas operações procede-se à colocação do equipamento no fundo do fosso, 
nivelando e alinhando com a superfície do solo. A tampa superior ajusta-se à inclinação da rua. 

 
iii)  Contentores subterrâneos com capacidade de 3, 4 e 5m3: 

o  Deposição selectiva ou indiferenciada de resíduos; 
o  Elevação por anel simples ou sistema “Kinshofer”; 
o  Reduzida ocupação de área na via pública por aproveitamento de espaço em profundidade; 
o  Bocas concebidas para evitar a entrada de água, diminuírem o nível do ruído e garantir a segurança 

dos utilizadores; 
o  Com ou sem fechadura; 
o  Para a instalação dos contentores é necessário construir um fosso, de cimento armado ou bloco, capaz 

de alojar os equipamentos de deposição. As fases do processo construtivo são: escavação, soleira, 
muros e remate. Efectuadas estas operações procede-se à colocação do equipamento no fundo do 
fosso, nivelando e alinhando com a superfície do solo. Ajusta-se a tampa superior à inclinação da rua; 

o  Fundo do contentor será construído em função da possibilidade ou não de infiltração de águas no fosso. 
 

e)  Tipo 5 – Papeleiras 
i)   As papeleiras deverão ser colocadas com a distância máxima de 40 em 40 metros. 

 
f)  Tipo 6  – Recolha Selectiva 

i)   Ecopontos – baterias de 3 contentores com a capacidade de 2.5m3, para a separação do papel/cartão, vidro 
e embalagens; 

ii)   Vidrões e Papelões com capacidade de 1.5 e 2.5m3, dispostos na via pública; 
iii)   Pilhão com capacidade de 12 a 15 litros, cor vermelha, colocado de forma independente dos restantes 

equipamentos; 
iv)   Recipientes para deposição de dejectos caninos. 

 
 
SUBSECÇÃO III:  ARRUAMENTOS, PASSEIOS E ESTACIONAMENTO A APLICAR N AS OPERAÇÕES 
URBANÍSTICAS 
 
 
Artigo 26º   Dimensionamento 
1 - A capacidade de estacionamento deverá dar cumprimento aos critérios previstos na legislação aplicável. 
2 - Os lugares reservados a veículos em que um dos ocupantes seja PMC obedecem, nomeadamente, às seguintes 

regras: 
a)   Número de lugares públicos: 

i)  Um lugar em espaços de estacionamento com uma lotação não superior a 10 lugares; 
ii)  Dois lugares em espaços de estacionamento com uma lotação compreendida entre 11 lugares e 25 lugares; 
iii)  Três lugares em espaços de estacionamento com uma lotação compreendida entre 26 lugares e 100 

lugares; 
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iv)  Quatro lugares em espaços de estacionamento com uma lotação compreendida entre 101 lugares e 500 
lugares; 

v)  Um lugar por cada 100 lugares em espaços de estacionamento com uma lotação superior a 500 lugares. 
b)  Número de lugares em edifícios: 

i)  Um lugar em espaços de estacionamento com uma lotação superior a 50 lugares; 
ii)  Dois lugares em espaços de estacionamento com uma lotação compreendida entre 51 lugares e 100 

lugares; 
iii)  Um lugar por cada 100 lugares em espaços de estacionamento com uma lotação superior a 200 lugares. 

c)  Os lugares reservados a PMC devem constituir um lugar supletivo a localizar no espaço comum do edifício. 
d)  Podem não existir lugares de estacionamento reservados a PMC em espaços de estacionamento com uma 

lotação inferior a 13 lugares. 
e)  Devem cumprir o disposto nas normas técnicas, secções 2.8 e 3.2, relativa a espaços para estacionamento de 

viaturas para PMC de uso público e de uso habitacional, de acordo com legislação aplicável. 
3 - Dimensionamento dos lugares de estacionamento: 

a)  Veículos ligeiros estacionados longitudinalmente 
Comprimento de 5,50 m 
Largura 2,25 m 

b)  Veículos ligeiros estacionado perpendicularmente 
Comprimento de 5,00 m 
Largura 2,50 m 

c)  Veículos pesados estacionados longitudinalmente 
Comprimento de 12,00 m 
Largura 3,30 m 

d)  Veículos pesados estacionados perpendicularmente 
Comprimento de 12,00 m 
Largura 3,50 m 

e)  Veículos de PMC estacionados perpendicularmente  
Comprimento de 5,00 m 
Largura 3,50 m (largura 2,5m mais uma faixa de 1m) com acesso ao passeio em rampa em toda a largura 
da faixa 

f)  Veículos de PMC estacionados longitudinalmente 
Comprimento 6,50m (5,50m mais uma faixa de 1m, este espaço pode situar-se na frente ao na parte de trás 
do lugar) com acesso ao passeio em rampa em toda a largura da faixa não inferior a 2,25m. 

4 - O perfil transversal dos arruamentos, designadamente da faixa de rodagem, bermas ou valetas, passeios e baías 
de estacionamento deverá estar de acordo com a legislação aplicável. 

 
5 - Caso a operação urbanística se apoie em arruamento existente, o perfil transversal a utilizar será analisado caso 

a caso, admitindo-se, em nome da correcta integração urbanística e paisagística segurança rodoviária, defesa 
dos elementos biofísicos e presença / valorização de elementos patrimoniais relevantes, a adopção de valores 
diferentes dos valores expressos na legislação aplicável. Nas zonas já consolidadas e/ou com alinhamentos 
definidos, igualmente, admitir-se-á a adopção de valores diferentes desde que se verifique a impossibilidade física 
do arruamento em causa comportar outra solução. 

6 - Deverá ser sempre garantido o desenvolvimento horizontal e vertical, sem barreiras arquitectónicas, desde o 
lugar do estacionamento de PMC até à entrada dos edifícios. 

 
 
Artigo 27º   Arruamentos 
1 - As propostas para os perfis dos novos arruamentos públicos devem ter em consideração os seguintes aspectos: 

a)  O impacto gerado pelo empreendimento na rede viária existente; 
b)  A acessibilidade do local em relação ao transporte individual e colectivo; 
c)  O funcionamento das operações de carga e descarga; 

2 - No licenciamento de edificações que não exijam a criação de novos arruamentos, deverão ser sempre 
asseguradas as adequadas condições de acessibilidade de veículos e peões, devendo, sempre que necessário, 
prever-se a beneficiação do arruamento existente, nomeadamente, no que se refere ao traçado e perfil 
transversal. 
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3 - É também considerada ausência de arruamentos, nos termos do nº5 do Artigo 24º do RJUE, a sua não 
pavimentação com os materiais descritos na alínea a) do nº1 do Artigo 35º  do presente regulamento ou semi-
penetração betuminosa. 

 
 
Artigo 28º   Passeios 
1 - Nas zonas de atravessamento de peões, o lancil e passeio deverá ser rebaixado de forma a garantir a eliminação 

das chamadas “barreiras arquitectónicas”, de acordo com a legislação aplicável. Poderão ser admitidas soluções 
alternativas desde que seja garantido o acesso a PMC às zonas de atravessamento de peões (ex. em zonas de 
ruas de acesso local, ser elevada a zona da passadeira). 

2 - Todas as zonas rebaixadas devem garantir a drenagem das águas pluviais. 
3 - Nos acessos a garagens, o lancil deverá ser interrompido e substituído por peças únicas guia/rampa em betão 

vibrado ou granito. 
4 - A largura dos passeios privados deve ter em consideração a circulação de PMC, devendo ter no mínimo 1,50 m 

livre de obstáculos. 
 
 
 
Artigo 29º   Estacionamento 
1 - Nas zonas já consolidadas e/ou com alinhamentos já definidos, admitir-se-á a adopção de valores diferentes 

daqueles expressos na legislação aplicável caso se verifique a impossibilidade da operação urbanística comportar 
outra solução. 
Igualmente, admitir-se-á a adopção de outros valores inferiores aos expressos na legislação em vigor quando, por 
razões de oferta / capacidade de estacionamento automóvel na envolvente da área de intervenção, segurança 
rodoviária, integração urbanística e paisagística e defesa de elementos patrimoniais relevantes, a CMG entenda 
justificável e viável. 

2 - Nos loteamentos com construções em banda o estacionamento deverá ser, preferencialmente, perpendicular, 
salvo se o acesso às garagens não for realizado pela frente dos lotes. 

3 - Para o cálculo da área de estacionamento necessária, em estrutura edificada, são considerados os seguintes 
valores: 

a)  30 m2 por lugar de estacionamento para veículos ligeiros; 
b)  130 m2 por lugar de estacionamento para veículos pesados. 

4 - Nos edifícios de utilização colectiva não inseridas em operações de loteamento ou com impacto relevante ou 
semelhante a um loteamento, o número de lugares de estacionamento público deve ser igual a metade do 
número de unidades de ocupação, garantindo sempre um mínimo de 20 % de lugares com utilização pública 
relativamente ao número global de estacionamento automóvel a salvaguardar. 

5 - Os corredores de circulação de acesso ao estacionamento ao ar livre ou em estrutura edificada devem ter, no 
mínimo:  

a)  3.50 m ou 5,00 m, respectivamente para faixas de sentido único ou com dois sentidos, no caso de 
estacionamento organizado longitudinalmente; 

b)  6,00 m, no caso de estacionamento organizado a 90º; 
c)  4,50 m ou 7,00 m, respectivamente para faixas de sentido único ou com dois sentidos, no caso de 

estacionamento organizado de 60º; 
d)  3,50 m ou de 6,00 m, respectivamente para faixas de sentido único ou com dois sentidos, no caso de 

estacionamento organizado de 45º; 
e)  3,00 m ou de 5,00 m, respectivamente para faixas de sentido único ou com dois sentidos, no caso de 

estacionamento organizado de 30º. 
6 - A drenagem de águas pluviais do pavimento da baía de estacionamento será, sempre que possível, efectuada no 

sentido da faixa de rodagem adjacente com uma pendente máxima de 2%, excepto nas estradas da 
responsabilidade de outras entidades. 

7 - Os lugares de estacionamento destinados a pessoas com mobilidade condicionada são demarcados a amarelo 
sobre a superfície do pavimento e assinalados com uma placa indicativa de acessibilidade (símbolo internacional 
de acesso) que será colocada antes do lugar, no sentido da circulação. 

8 - Os lugares de estacionamento e os acessos às garagens são demarcados, nas zonas pavimentadas a cubo e ou 
paralelo de granito, em material diferenciado do aplicado em textura, estereoctomia e cor e nas zonas 
pavimentadas a tapete betuminoso, são demarcadas em tinta termoplástica. 



 
 

 

 
regulamento municipal 
edificação e urbanização 21 

 

 

 
 
 
 
 
Artigo 30º   Caracterização do perfil transversal d e um arruamento 
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A valeta será sempre de salvaguarda obrigatória, devendo a sua dimensão ser definida caso a caso. 
Faixa de rodagem  – espaço físico destinado exclusivamente à circulação automóvel; 
Passeio   – espaço físico destinado exclusivamente à circulação pedonal; 
Estacionamento  – espaço físico destinado exclusivamente ao aparcamento automóvel. 

 
Artigo 31º   Rampas de acesso automóvel 
1 - As rampas de acesso automóvel devem obedecer às seguintes condições: 

a)  A largura mínima para rampas de acesso automóvel será de 2,50 m; 
b)  A inclinação da rampa: 

o No caso de rampas de acesso automóvel em estrutura edificada destinadas a estacionamento público, 
estações de serviço e oficinas, a inclinação máxima da rampa deve ser de 15%. Nos restantes casos não 
deve ultrapassar os 20%; 

o Sempre que ultrapasse os 12%, deve contemplar concordâncias com um raio não inferior a 20,00 m numa 
extensão de 4,50 m contados a partir do muro de vedação. 

2 - Os processos com rampas de acesso automóvel devem ser instruídos com um corte a mostrar o cumprimento do 
número anterior. 

3 - Não são de admitir quaisquer soluções que impliquem a execução de rampas de acesso automóvel na zona do 
passeio destinada a circulação pedonal, tendo assim as rampas que ser executadas na intersecção do 
arruamento ou caminho com o passeio e/ou no interior do lote ou terreno.  

4 - Os acessos automóvel devem localizar-se à maior distância possível de gavetos e, se possível, no arruamento de 
menor intensidade de tráfego.  

 
 
Artigo 32º   Caracterização do perfil transversal d e rampas de acesso automóvel 

1 -  Rampa com i > 12%: 
a)  Perfil transversal tipo, com passeio: 
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b)  Perfil transversal tipo, sem passeio: 
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2 - Rampa com i ≤ 12% 

a)  Perfil transversal tipo:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBSECÇÃO IV: OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
 
 
Artigo 33º   Ocupação do espaço público por motivo de obras resultantes de operações urbanísticas 
1 - Carece de licenciamento municipal toda a ocupação, ainda que temporária, de qualquer espaço pertencente ao 

domínio público, nomeadamente com resguardos, tapumes, andaimes, caldeiras, tubos, terras ou com quaisquer 
outros objectos ou materiais. 

2 - Carece igualmente de licenciamento municipal toda e qualquer intervenção efectuada na via pública, 
designadamente a abertura de rotas, valas, buracos e remoção do pavimento, ainda que para posterior reposição. 

As condições de utilização devem ser repostas imediatamente após a execução das obras ou decorrido o prazo de 
validade da licença  

i < = 12 %

RuaPasseio 
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3 - Sempre que estejam em causa intervenções efectuadas no espaço público pode ser exigida caução de forma a 
garantir a boa execução das obras. 

4 - As intervenções na via publica devem ser sinalizadas e a ocupação restringir-se à área estritamente necessária, 
de forma a não prejudicar o trânsito de veículos e de peões e a minimizar os danos estéticos, urbanísticos ou de 
utilização do espaço público. 

 
 
Artigo 34º   Ocupação não licenciada e remoção coer civa 
1 - Em caso de ocupação de espaço público não licenciada nos termos do artigo anterior, ou que não respeite os 

requisitos aí referidos, o presidente da câmara, pode ordenar ao responsável pela ocupação que requeira a seu 
licenciamento ou lhe ponha termo, no prazo que para tal for concedido. 

2 - Se, nos termos do número anterior, for ordenado ao responsável pela ocupação do espaço público o seu 
licenciamento ou a sua cessação e ele o não fizer no prazo para tal concedido, o presidente da câmara pode 
determinar a remoção de quaisquer objectos ou materiais que estejam a ocupar o espaço público sem licença. 

3 - Pode o presidente da câmara, sem observância do disposto nos números anteriores, determinar a imediata 
remoção dos objectos ou materiais que estejam a ocupar o espaço público sem licenciamento se essa ocupação 
puser em causa ou lesar interesses públicos ou privados, seja pela natureza, localização, extensão ou qualquer 
característica que ameacem ou se revelem lesivas para esses interesses, nomeadamente por constituírem 
impacto urbanístico ou ambiental, por impedir ou dificultar a circulação de pessoas e bens na via pública, por 
ameaçar a saúde ou salubridade públicas, ou a segurança de pessoas e bens, ou por ser causadora de outros 
prejuízos. 

4 -  As quantias relativas às despesas realizadas na remoção, pelo município, dos objectos e materiais que estejam a 
ocupar o espaço público, incluindo quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias que aquele tenha de 
suportar para o efeito, são da conta do responsável pela ocupação, de acordo com a legislação aplicável.  

 
 
Artigo 35º   Materiais a aplicar nos espaços públic os 
1 - Os materiais a utilizar na pavimentação dos diversos espaços públicos são os seguintes: 

a)  Arruamentos – cubo e ou paralelepípedo de granito ou ainda betão betuminoso; 
b)  Baías de estacionamento – cubo ou paralelepípedo de granito ou ainda outros materiais, desde que tal constitua 

uma mais-valia ou em situações de continuidade ou de relação com preexistências; 
c)  Passeios – pedra de chão ou micro cubo de granito ou ainda outros materiais, desde que tal constitua uma 

mais-valia ou em situações de continuidade ou de relação com preexistências. O material a aplicar, na 
totalidade do passeio, será analisado caso a caso e aprovado pelos serviços técnicos municipais; 

d)  Lancis – betão ou granito; 
e)  Na pavimentação dos espaços públicos poderão também ser aceites outros materiais, desde que constituam 

uma mais-valia. O material proposto será analisado caso a caso e aprovado pelos serviços técnicos municipais. 
2 - Em situações de continuidade ou de relação com preexistências, o material a aplicar será analisado caso a caso 

e aprovados pelos serviços técnicos municipais. 
3 - Todos os materiais a aplicar nos espaços públicos deverão ter a marcação CE de conformidade. 
 
 
Artigo 36º   Protecção de árvores e mobiliário urban o 
1 - As árvores e mobiliário urbano, que se encontrem junto à obra devem ser protegidos com resguardos que 

impeçam quaisquer danos. 
2 - O presidente da câmara pode determinar a retirada ou a deslocação de mobiliário urbano e a sua recolocação a 

expensas do dono da obra. 
 
 
Artigo 37º   Cargas e descargas na via pública 
1 - A ocupação da via pública com cargas e descargas de materiais ou máquinas só é permitida quando, 

cumulativamente: 
a)  Se efectue durante as horas de menor intensidade de tráfego e pelo período estritamente necessário à 

execução dos trabalhos; 
b)  Seja colocada sinalização adequada, a uma distância mínima de 5 m em relação ao veículo estacionado mais 

próximo; 
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2 - Sempre que se verifique a possibilidade de transtornos no trânsito, o dono da obra deve recorrer às autoridades 
policiais para assegurarem a sua disciplina. 

3 - Imediatamente após os trabalhos referidos nos números anteriores, é obrigatória a limpeza da via pública. 
 
 
SUBSECÇÃO V: VEDAÇÕES 
 
 
Artigo 38º   Vedação da obra 
1 - As condições relativas à ocupação da via pública ou à colocação de tapumes são estabelecidas mediante 

proposta do requerente (que tem que incluir planta à escala de 1:500), não podendo a CMG alterá-las senão com 
fundamento na violação de normas legais ou regulamentares aplicáveis ou a necessidade de articulação com 
outras ocupações previstas ou existentes. 

2 - Independentemente da proposta efectuada pelo requerente, têm que ser cumpridas as seguintes condições: 
a)  A obra terá que ser vedada quando o prédio confronte com espaço pertencente ao domínio público; 
b)  Todas as máquinas, equipamentos e utensílios utilizados na execução das obras, bem como o depósito de 

materiais e entulho provenientes daquelas terão que ficar no interior da vedação; 
c)  O dono da obra e/ou o empreiteiro responsável pela sua execução são obrigados a adoptar as medidas 

necessárias para que os veículos e máquinas utilizadas nas obras não sujem as zonas envolventes, 
designadamente os passeios e a via pública; 

d)  Independentemente de outras medidas que se adoptem é obrigatório que todos os veículos e máquinas que 
saiam do local das obras lavem os rodados por forma a que a terra, lama e outros materiais não sejam 
arrastados para as zonas envolventes, será obrigatória a limpeza e manutenção diária das infra-estruturas 
públicas. 

 
 
Artigo 39º   Delimitação dos lotes 
A identificação e demarcação dos lotes resultantes de uma operação de loteamento serão feitas através de 
colocação de marcos aquando da recepção provisória das obras de urbanização. 
 
 
SUBSECÇÃO VI: ATERROS E ESCAVAÇÕES 
 
 
Artigo 40º   Indicação das cotas dos terrenos e des tinos das terras 
1 - Sempre que em qualquer operação urbanística, resultante da modelação do terreno, existam terras sobrantes ou 

sejam necessárias terras para aterro, o requerente é obrigado a indicar o local onde pretende efectuar o seu 
depósito ou retirar terras. 

2 - Os projectos devem ser esclarecedores quanto às cotas propostas, cota de soleira e cotas do logradouro, bem 
como a relação dos lotes e/ou prédios com as cotas dos lotes e ou prédios contíguos, numa extensão não inferior 
a 10,00m. 

3 - Devem existir perfis com a indicação de todos os movimentos de terra previstos, evidenciando a realização de 
aterros ou desaterros e mostrem a relação dos lotes e/ou prédios com os lotes e/ou prédios contíguos e das 
edificações com o arruamento e/ou edificações contíguas. 

 
 

SECÇÃO III: URBANIZAÇÃO 

 
 
Artigo 41º   Urbanização em geral 
1 - Nos pedidos de operação de loteamento devem ser implantadas todas as edificações que se pretendam erigir nos 

lotes, incluindo, nomeadamente e entre outras, anexos, piscinas e alpendres. 
2 - Caso o regulamento do loteamento permita aumentar as áreas de implantação e construção, deverá, na planta de 

implantação, ser proposta a mancha correspondente a esse aumento. 
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Igualmente, deverá constar no quadro sinóptico do mesmo loteamento tal aumento de área, o qual somado à área já 
proposta, designar-se-á como área máxima de implantação e construção. 
3 - Os novos espaços públicos a criar, sendo orientados para o lazer, devem ser equipados com mobiliário urbano 

que permita a sua utilização efectiva e qualificada. 
4 - A memória descritiva deve fazer referência às soluções adoptadas para as diversas infra-estruturas, e englobar a 

localização de equipamentos e infra-estruturas tais como: fossas sépticas colectivas, postos de transformação, 
potência eléctrica prevista para o loteamento, furo colectivo, elevatórios, contentores de recolha de lixo ou 
qualquer outro equipamento. 

5 - Não são permitidas servidões pelo interior das edificações a erigir nos lotes. 
 
Artigo 42º   Início dos trabalhos 
1 - Até 5 dias antes do início dos trabalhos, o promotor informa a CMG dessa intenção, comunicando também a 

identidade da pessoa, singular ou colectiva, encarregada da execução dos mesmos. 
2 - O requerente deve ainda informar a CMG sobre a interrupção/suspensão e posterior recomeço dos trabalhos, no 

prazo de 5 dias. 
3 - Deverá ainda ser comunicado o fecho das valas, bem assim como a execução das várias camadas que 

constituem a estrutura do pavimento tendo em vista a sua verificação. 
4 - O incumprimento destas regras pode implicar a não recepção provisórias das obras de urbanização. 
5 - Nas operações de loteamento com obras de urbanização, a movimentação de terras inclui a modelação dos lotes 

de acordo com a proposta apresentada, com excepção das respeitantes aos pisos em cave. 
6 - Caso existam muros de suporte, superiores a 2 metros, resultantes da nova modelação do terreno, a sua 

execução poderá fazer parte das obras de urbanização (assumindo a CMG a competência para a definição dos 
mesmos a executar no âmbito das obras de urbanização), os cálculos devem constar do projecto de obras de 
urbanização.  

7 - É da responsabilidade do promotor a correcção e recuperação das infra-estruturas públicas danificadas por força 
da execução das obras de urbanização. 

 
Artigo 43º   Rede viária 
1 -  Sempre que, na realização de obras de urbanização seja necessária intervenção na rede viária, mesmo que 

mínima, deve o promotor manter ou melhorar as características físicas da mesma. 
2 - Como princípio geral, os arruamentos serão arborizados numa das suas frentes, eleita por critério climático-

geografico, com espécies botânicas a ele adequadas. 
3 - Os impasses, em arruamentos públicos, devem ser evitados, admitindo-se a sua utilização em situações de 

acesso a estacionamento de apoio a edificações (só deverão ser propostos quando permitam a continuidade dos 
arruamentos em termos futuros, devendo constar em planta e perfis a exequibilidade e a continuidade dos 
mesmos). 

4 - Devem ser adoptadas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos, de 
acordo com a legislação aplicável. 

5 - Os raios de curvatura na concordância entre arruamentos devem ter dimensão igual à largura do arruamento de 
maior dimensão, sendo medido no intradorso da curvatura. 

6 - Sempre que sejam criados novos arruamentos públicos deve ser proposta sinalização reguladora de trânsito, 
horizontal e vertical. 

 
 
Artigo 44º   Rede de águas pluviais 
1 - Nas operações urbanísticas em que haja uma área impermeabilizada igual ou superior a 50% da área de terreno, 

deverá ser proposta uma solução para a drenagem das águas pluviais.  
2 - Caso exista rede de drenagem de águas pluviais ou seja proposta a sua execução, devem ser construídas, nos 

passeios, caixas de águas pluviais, 0,50m*0,50m, para a recolha das águas pluviais do interior do lote/parcela. 
3 - Os ramais das sarjetas e das caixas de águas pluviais deverão ligar às câmaras de visita da rede de águas 

pluviais ou à rede através de forquilhas, desde que se adopte o PVC como tipo de material. Não são permitidas 
caixas cegas. 

4 - A inclinação mínima para os colectores de águas pluviais, de acordo com o tipo de material proposto para os 
colectores, será a seguinte: 

a)  Betão ou outros materiais – 2% 
b)  PVC – 1,5%. 
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5 - Poder-se-á aceitar outras soluções para além das previstas no números 3 e 4, desde que devidamente 
justificadas e com garantia de exequibilidade. 

 
 
 

SECÇÃO IV: EDIFICAÇÃO 

 
 
Artigo 45º   Inicio dos trabalhos 
1 - Até 5 dias antes do início dos trabalhos, o promotor informa a CMG dessa intenção, comunicando também a 

identidade da pessoa, singular ou colectiva, encarregada da execução dos mesmos. 
2 - A comunicação prévia para obras de edificação em área abrangida por operação de loteamento só poderá ser 

admitida desde que as obras de urbanização estejam em estado avançado de execução, ficando a autorização de 
utilização condicionada à recepção provisória das obras de urbanização.  

 
Artigo 46º   Instalação de equipamentos e infra-est ruturas 
1 - A instalação de equipamentos e infra-estruturas nas fachadas dos edifícios, deve realizar-se preferencialmente 

em fachadas não confrontantes com o espaço públicos e salvaguardar as questões de carácter estético no 
tocante à sua integração na composição arquitectónica do edifício, nomeadamente e entre outros a utilização de 
aparelhos de ar condicionando, zonas de estendal, ventoinhas industriais, painéis solares e sistemas de 
refrigeração. 

No caso de impossibilidade em termos de fachadas não confrontantes com ao espaço público, deverá ser proposto 
um arranjo arquitectónico que oculte ou atenue a colocação desses equipamentos ou infra-estruturas. 
2 - Em edifícios existentes, não são permitidas soluções de exaustão de fumos e gases, com condutas pelo exterior, 

admitindo-se, excepcionalmente, nas fachadas não confrontantes com o espaço público, desde que 
comprovadamente não comprometam a leitura e a estética arquitectónica. 

 
 
Artigo 47º   Afastamentos 
1 - Para edificações de utilização colectiva ou outros edifícios destinados a comércio, serviços, armazém ou 

indústria, os afastamentos entre qualquer plano de fachada, quer existam ou não vãos de compartimentos 
habitáveis, e os limites do terreno deverão ser iguais ou superiores a metade da sua altura, com um mínimo de 
5m. 

2 - Para edifícios destinados a moradias unifamiliares, geminadas ou em banda, o afastamento entre qualquer plano 
de fachada, quer existam ou não vãos de compartimentos habitáveis, e os limites do terreno deverão ser iguais 
ou superiores a metade da sua altura, com um mínimo de 3m. 

3 - No caso de existirem corpos salientes em relação ao plano geral de fachada, nomeadamente escadas, varandas, 
marquises, ou corpos balançados, os afastamentos são medidos a partir desses elementos, exceptuando-se 
apenas palas ou cobertos similares, elementos quebra-luz, cornijas e beirados. 

4 - Tratando -se de prédio de dimensão reduzida, e apenas nos casos de moradias unifamiliares, poderão admitir -se 
medidas de afastamentos inferiores ao previsto no n.º2, desde que a solução se considere aceitável em termos 
de salubridade e urbanismo, verificando -se cumulativamente a concordância expressa do (s) confrontante (s) 
envolvido (s) na solução proposta. 

5 - Poder-se-ão admitir geminações desde que esteja previsto o adoçamento a edifícios contíguos existentes, ou a 
construir, devendo neste último caso, a solução ser aceite em termos urbanísticos, verificando--se 
cumulativamente a concordância expressa do (s) confrontante (s) envolvido (s) na solução proposta. 

6 - Em casos especiais e não contemplados nos números anteriores, nomeadamente em prédios destinados à 
construção de equipamentos, e desde que devidamente justificados, poderão ser admitidos afastamentos 
inferiores, mediante deliberação do presidente da câmara. 

7 - O disposto no presente artigo não é aplicável aos procedimentos relativos à alteração do uso para comércio ou 
serviços quando respeitem a moradias unifamiliares licenciadas ao abrigo de normas regulamentares anteriores à 
entrada em vigor do RMEU e desde que seja mantido o uso habitacional em parte do edifício e se mostre 
garantido, face ao uso pretendido, o cumprimentos das demais exigências legais e regulamentares aplicáveis. 
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Artigo 48º   Sótão / Desvão dos telhados 
1 - Os desvãos dos telhados podem ser destinados a arrecadações, não podendo, neste caso, constituir fracção 

autónoma, permitindo – se a sua utilização como espaço habitável, desde que fiquem garantidas para o próprio 
desvão, para o edifício onde se insere e para os edifícios vizinhos, todas as condições de segurança e de 
habitabilidade. 

2 - O uso habitacional do desvão ou o seu acesso directo através de qualquer fracção, implica que o mesmo seja 
considerado como piso. 

3 - Não é admitido qualquer volume de construção acima do plano inclinado da cobertura, a qual poderá atingir uma 
inclinação máxima de 35 %, sendo esta definida pelo ângulo formado pelos planos que constituem a esteira 
horizontal e a vertente da cobertura. 

4 - Exceptuam-se do disposto no número anterior, os volumes destinados à instalação de elevadores, saídas de 
segurança para a cobertura, chaminés de exaustão e ventilação ou outras instalações técnicas. 

 
 
Artigo 49º   Marquises 
1 - Nos edifícios existentes, constituídos em regime de propriedade horizontal, podem ser admitidas varandas 

envidraçadas, vulgo marquises, nas fachadas do edifício confinantes com a via ou praças públicas, desde que, 
cumulativamente: 

a)  Os materiais e cores utilizados sejam idênticos aos dos vãos exteriores do edifício; 
b)  Haja concordância dos proprietários das fracções, nos termos definidos no regime jurídico da propriedade 

horizontal. 
2 - O pedido de licenciamento ou comunicação prévia deverá ser instruído com o desenho do alçado, sobre o qual se 

assinalará a solução arquitectónica e pormenorização da estrutura que se pretende implementar. 
 
 
Artigo 50º   Instalação de infra-estruturas de supo rte das estações de rádio telecomunicações 
1 - Sem prejuízo de outras disposições contidas em legislação especial, a instalação de infra-estruturas de suporte 

das estações de rádio telecomunicações, deve obedecer às seguintes condições: 
a)  Respeitar o máximo de afastamento dos limites frontal e lateral do edifício, quando instaladas na cobertura dos 

edifícios; 
b)  Não prejudicar, do ponto de vista estético e de segurança, o edifício, a paisagem e o ambiente envolventes, 

devendo garantir, sempre que se justificar, a dissimulação dos equipamentos, o tratamento paisagístico dos 
espaços adjacentes aos equipamentos; 

c)  Cumprir as normas de segurança legais; 
 
 
Artigo 51º   Encerramento de varandas ou saliências em edifícios de utilização colectiva existentes 
1 - As varandas não podem ser encerradas, salvo se se verificarem cumulativamente as seguintes condições: 

a)  Apresentação do estudo global do alçado; 
b)  Apresentação da acta do condomínio, da qual conste deliberação relativa ao conhecimento e concordância com 

a solução, nos termos legais. 
 
 
Artigo 52º   Áreas comuns em edifícios 
1 - Os edifícios passíveis de se virem a constituir em regime de propriedade horizontal, com mais de seis fogos, 

devem possuir espaços comuns, funcionalmente vocacionados para possibilitar a realização das respectivas 
assembleias de condomínio, de gestão corrente e manutenção de coisas comuns. 

2 - O espaço referido no número anterior deve ter as seguintes condições: 
Possuir um pé direito, no mínimo, 2,40 m; Possuir arejamento e iluminação naturais; Possuir uma área mínima de 
12,00 m2, acrescida de 1,00 m2 por fracção quando exceder 10 fogos; 
Estes espaços, têm de estar situados em locais acessíveis, para que possam ser utilizados por PMC. 
3 - Nos edifícios deve existir um compartimento destinado a arrecadação de material de limpeza do espaço comum, 

com acesso a partir do mesmo, dotado de um ponto de luz, água e drenagem de águas residuais 
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Artigo 53º   Logradouros 
1 - Os projectos de edifícios de utilização colectiva dos quais resultem logradouros onde, independentemente do seu 

domínio privado, se preveja uma utilização colectiva, devem sempre incluir o projecto de especialidade de 
arranjos exteriores. 

2 - Nos projectos de edifícios de utilização colectiva dos quais resulte a constituição de logradouros de domínio e 
utilização privada e que não remetam para a alteração da topografia, pode ser dispensada da apresentação do 
projecto de especialidade de arranjo exteriores, devendo, no entanto, identificar-se no projecto de arquitectura as 
áreas permeáveis e impermeáveis, bem como os materiais de revestimentos utilizados. 

3 - O projecto de arranjo exterior será sempre exigido quando se entenda que o tratamento das áreas exteriores à 
edificação originará impactos paisagísticos relevantes. 

4 - Em todas as situações em que haja perigo de queda, deverão ser executadas guardas de segurança  
5 - Todos os logradouros de edifícios de utilização colectiva, sejam de uso privado ou público, afectos ou não às 

fracções confinantes, têm de ter uma largura mínima de 6,00m, e nunca inferior a metade da altura do edifício.  
 
 
Artigo 54º   Dever de conservação de imóveis 
1 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários titulares de direito de uso e habitação, mandatários ou superficiários 

de imóveis, rústicos ou urbanos que possuam logradouros ou espaços livres envolventes, devem providenciar 
para que os mesmos estejam em bom estado de limpeza e conservação. 

2 - Sempre que os imóveis estejam abandonados, mal cuidados ou sujos, e por tal motivo ofereçam perigo para a 
saúde pública e segurança das pessoas e bens, serão as pessoas identificadas no número anterior notificadas 
para procederem à limpeza e tratamentos necessários, designadamente ao corte e limpeza de vegetação, à 
remoção de entulhos ou outros materiais que se considerem nocivos para a saúde e à vedação de janelas e 
portas procedendo, por exemplo, ao seu emparedamento. 

3 - Se não iniciarem ou concluírem estas operações de limpeza e conservação, dentro do prazo que lhes foi fixado, 
pode o presidente da câmara determinar posse administrativa do imóvel para dar execução imediata aos 
trabalhos, de acordo com a legislação aplicável. 

4 - As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do número anterior, incluindo quaisquer indemnizações 
ou sanções pecuniárias que o município tenha que suportar para o efeito, são por conta do infractor, sendo-lhe 
previamente comunicado o valor provável das despesas, de acordo a legislação aplicável. 

 
 
Artigo 55º   Compatibilidade de usos e actividades 
1 - Em edifícios de utilização colectiva só são permitidos estabelecimentos da área de restauração e bebidas e afins, 

quando as suas características construtivas permitam um eficaz isolamento acústico e estejam dotados de infra 
estruturas eficientes de ventilação e exaustão de fumos e odores. 

2 - Em edifícios de utilização colectiva, predominantemente destinados à habitação onde seja permitido a instalação 
de estabelecimentos da área de restauração e bebidas e afins, as coberturas em terraços não podem estar 
afectos às fracções de habitação. 

3 - Em edifícios unicamente destinados a habitação, não são permitidas alterações à licença ou comunicação prévia 
para criar novas funções, excepto se essas novas funções não constituírem unidades autónomas. 

4 - Nos loteamentos, exclusivamente habitacionais, só são permitidas outras funções com a autorização da 
totalidade dos proprietários dos lotes. 

5 - Em edifícios de utilização colectiva, predominantemente destinados à habitação, só são permitidas clínicas 
veterinárias com salas de internamento, quando as suas características construtivas permitam um eficaz 
isolamento acústico e for apresentada a autorização de todos os condóminos, caso o prédio esteja constituído em 
propriedade horizontal, ou, caso este o não esteja ainda, de todos os seus comproprietários. 

6 - O pé-direito para edificações destinadas a comércio, serviços e estabelecimentos de restauração e bebidas, será 
de 3,50m 

7 - A alteração do uso de edifícios está condicionada ao cumprimento das regras de estacionamento definidas no 
presente regulamento 

 
 
Artigo 56º   Rede de águas pluviais 
1 - Todos os processos de edificação devem ser instruídos com projecto de drenagem das águas pluviais do edifício, 

bem como a indicação do local de descarga dos efluentes. 
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2 - São interditos os beirais livres e saliências que lancem directamente as águas para a via pública. 
 
 
CAPÍTULO III: FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES 
 
 
Artigo 57º   Competência de Fiscalização 
Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a fiscalização do cumprimento das disposições 
do presente regulamento compete ao presidente da câmara, com a faculdade de delegação em qualquer dos 
vereadores, aplicando-se, com as devidas adaptações, os artigos 93º e seguintes do RJUE. 
 
 
Artigo 58º   Livro de obra e registo de dados de re síduos de construção e demolição RCD 
A pessoa encarregada da execução dos trabalhos de obras licenciadas ou objecto de comunicação prévia é 
obrigado a conservar o livro de obra, o registo de dados de RCD e o projecto aprovado no local da sua realização, 
para consulta, escrituração do acto de fiscalização e das anomalias detectadas pelos técnicos das entidades 
fiscalizadoras. 
 
 
Artigo 59º   Contra-ordenações 
1 - São puníveis como contra-ordenação: 

a)  A execução de rampas na zona do passeio destinada à circulação pedonal, bem como a execução de rampas 
sem licença administrativa ou em desconformidade com esta; 

b)  A alteração das condições fixadas pela CMG relativas à ocupação do espaço pertencente ao domínio público ou 
à colocação de tapumes e vedações, excepto se a alteração consistir em diminuição de ocupação da área 
pertencente ao domínio público; 

c)  A violação de qualquer das obrigações constantes dos n.º 1 do Artigo 10º  ,Artigo 33º  , Artigo 35º  , n.º 1 do 
Artigo 36º  , Artigo 37º  , n.º 1 do Artigo 42º  , n.º 1 do Artigo 45º  , Artigo 54º  e Artigo 58º   deste Regulamento; 

d)  Vedar, ocupar e impedir, ainda que temporariamente, o acesso de qualquer espaço público, bem como executar 
quaisquer intervenções no pavimento dos arruamentos ou caminhos públicos, sem controlo prévio; 

e)  Sujar a zona envolvente à obra. 
2 - As contra-ordenações previstas nos números anteriores são puníveis com coima graduada entre o mínimo de € 

75,00 e o máximo de dez vezes o salário mínimo nacional. 
 
 
CAPÍTULO IV: DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Artigo 60º   Casos Omissos 
Os casos omissos e as dúvidas que se suscitarem na interpretação das disposições do RMEU são resolvidos por 
decisão do Presidente da Câmara, com recurso às regras gerais de direito aplicáveis à interpretação e integração de 
normas. Estas normas aplicam-se sem prejuízo das existentes com regulamentação técnica específica mais 
exigente. 
 
 
Artigo 61º   Delegação de competências 
As competências e poderes atribuídos pelo RMEU ao Presidente da Câmara podem ser delegadas nos vereadores, 
com faculdade de subdelegação. 
 
 
Artigo 62º   Norma revogatória 
Com a entrada em vigor do presente regulamento considera -se revogado o Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação publicado no Diário da República n.º 226, apêndice n.º 153, II série, em 24 de Novembro de 2005. 
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Artigo 63º   Regime transitório 
1 - Às operações urbanísticas em curso aplica-se o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação publicado 

no Diário da República n.º 226, apêndice n.º 153, II série, em 24 de Novembro de 2005, sem prejuízo do disposto 
no número seguinte. 

2 - A requerimento do interessado o Presidente da Câmara Municipal ou Vereador pode autorizar que aos 
procedimentos em curso se aplique o regime constante do presente regulamento. 

  
 
Artigo 64º   Entrada em vigor 
O presente Regulamento entra em vigor 5 dias após a sua publicação em edital. 
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Anexo I 
 
 
Instruções para a georeferenciação de operações urbanísticas nos termos e para os efeitos definidos 
no n.º 2 do art.º 5º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização    

 

 
1 - Os levantamentos topográficos apresentados devem evidenciar rigor na elaboração tendo de considerar e registar 

as características planimétricas e altimétricas do terreno, os elementos naturais e construídos, bem como 
qualquer outra informação, por exemplo, espécies arbóreas protegidas, marcos geodésicos, linhas de água, infra-
estruturas, áreas de servidão conhecidas, caminhos de servidão, património arquitectónico, arqueológico, natural, 
entre outros, devendo ainda assinalar todos os confrontantes da área de intervenção; 

 
2 -  Os levantamentos topográficos deverão ser executados em toda a extensão da operação urbanística. Será 

também feito o levantamento de uma faixa dos terrenos contíguos ao longo de todo o perímetro da operação 
urbanística, com uma largura variável (no mínimo de 12 metros) mas sempre a indispensável e suficiente para 
uma clara percepção do enquadramento geográfico da área levantada. 

 
3 - Sempre que o prédio se localize próximo dos limites de freguesias ou concelhos, no levantamento topográfico a 

apresentar, deverá constar esse mesmo limite, o qual deverá corresponder ao limite constante da Carta 
Administrativa Oficial de Portugal em vigor (Instituto Geográfico de Portugal). 

 
4 - Os levantamentos topográficos devem estar ligados à rede geodésica nacional. O Sistema de Projecção a 

adoptar deverá ser Hayford de Gauss, Datum de 73, com origem altimétrica o Datum altimétrico de Cascais 
(Marégrafo de Cascais). 

 
5 - Listagem e instruções para os elementos a ser fornecidos: 
 
 

a) Levantamento Topográfico 
 
A execução de qualquer levantamento deverá respeitar o seguinte: 
• Indicação da data da elaboração (trabalho de campo), deverá ser garantido que o levantamento se encontra 
actualizado à data de entrada do processo. 
• O Sistema de Coordenadas a adoptar é o Datum 73. 
• A precisão dos dados a fornecer (Emq - Erro médio quadrático), nunca deverá ser superior em planimétrica de 
0.10 m e em altimétrica de 0.20 m.  
• As curvas de nível deverão ser representadas de acordo com a escala utilizada no processo: 

Exemplos para escalas: 
1/100 com equidistância de 0.10 m entre as curvas mestras e as secundárias. 
1/500 com equidistância de 0.50 m entre as curvas mestras e as secundárias. 
1/1000 com equidistância de 1 m entre as curvas mestras e as secundárias. 
1/2000 com equidistância de 2 m entre as curvas mestras e as secundárias. 

• Colocação de uma quadricula que depois de impressa tenha uma equidistância de 0.10 m e com as 
coordenadas em texto nas margens. 

Exemplos para escalas: 
1/100   =    10 m 
1/500   =     50m 
1/1000 =  100 m 
1/2000 =  200 m 

 
• Layers do levantamento topográfico 
Planimetria (Toda a representação gráfica dos elementos existentes no terreno):  
  “Lev_top_” seguido de um nome identificativo 
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Altimetria (Curvas de nível e pontos cotados): 
 Curva de Nível mestraq – “Lev_top_Cmestra” 
 Curva de nível secundária - “Lev_top_Csecundaria” 
 Ponto Cotado - “Lev_top_Pontos” 
 Texto Ponto Cotado – “Lev_top_text_pcotado” 
 
b) Planta de Implantação, Síntese e Cedências 
 
As plantas deverão ser executada com base na informação do Levantamento Topográfico (alínea a) ), e deverão 
conter todos os elementos relevantes do projecto.  
 
Os layers a adoptar são: 
 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    
Nome do Nome do Nome do Nome do 

layerlayerlayerlayer    

Tipo Tipo Tipo Tipo 

(elemento)(elemento)(elemento)(elemento)    

Limites e confrontaçõesLimites e confrontaçõesLimites e confrontaçõesLimites e confrontações    

Limite da operação urbanística 
Processos de Obras  - é o limite “predial” da proposta (sem as 
cedências e sobrantes) 
Processos de Loteamentos  - é o limite da totalidade da operação 
urbanística. 

Lim_op_urb Polígono 

Limite de lotes (Só para os loteamentos) Lim_lotes Polígono 
Muros (apenas a licenciar) Lim_muros Linha 

CedênciasCedênciasCedênciasCedências    

Cedências ao Domínio Público do Município (todas 
independentemente do tipo marcadas no mesmo layer) 

CPUB Polígono 

Cedências ao Domínio Privado do Município (todas 
independentemente do tipo marcadas no mesmo layer) 

CPRIV Polígono 

Redes PúblicasRedes PúblicasRedes PúblicasRedes Públicas    

Câmaras de visita da rede de saneamento Rp_cv_san
eam 

Ponto (texto 
“CVS”) * 

Câmaras de visita da rede de águas pluviais Rp_cv_ag_
pluv 

Ponto (texto 
“CVAP”) * 

Válvulas da rede de abastecimento de água Rp_val_agu
a 

Ponto (texto 
“VAAg”) * 

 

A informação respeitante ao projecto/proposta deverá constar no layer: 
“Proj_”  seguido de um nome identificativo (Tipo de elementos, linhas e pontos/textos) 
Os elementos do levantamento topográfico deverão respeitar o constante no ponto 5 alínea a). 
 
Pedidos de informação prévia – No caso de pedidos de informação prévia, os elementos da proposta deverão 
constar no layer “ped_inf_prev_” seguido do nome identificador do que este representa. 
 
Nota:   
Os elementos a apresentar serão exclusivamente dos tipos: 
- linha / line 
- Texto / text 
- ponto / point 
- polilinha  / polyline (composta apenas por linhas) 
Não serão admitidos elementos de outros tipos, nomeadamente: 
- arco/arc 
- blocos/blocks 
- tramas/hatch   
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6 - O CD deverá conter duas pastas: 
 
- Pasta designada de “LEV_TOP” com informação respeitante ao levantamento topográfico, contendo: 
 

• Ficheiro em formato texto/txt com as coordenadas no formato (nº, X, Y, Z, descrição) 
Exemplo: 
1 -13988.231 194633.256 229.066 CASA-R 
2 -13988.611 194636.676 228.488 CASA-R 
3 -13986.317 194637.132 228.245 LANCIL-R 
4 -13986.465 194637.106 228.302 LANCIL-R 

• Ficheiro em formato dwg ou dxf (versão nunca superior a 2006) com informação 2D e 3D do levantamento 
topográfico (de acordo com alínea a) ) 

 
 
- Pasta designada “PROJ” com informação respeitante ao projecto, contendo: 

 
• A informação da planta de implantação, síntese e cedências em formato dwg ou dxf (versão nunca 
superior a 2006). 
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Anexo II 
 
Valores unitários mínimos a adoptar para o cálculo da caução  
 
 

Designação de Trabalhos Unidades Valores unitários 

              

Movimentos de terras 

    

Escavação   m3 5,77 €/m3 

    

Aterro     m3 4,71 €/m3 

              

              

Muros 

    

Betão armado (0,20cm) m2 47,92 €/m2 

    

Betão ciclópico (0,30m) m2 26,19 €/m2 

    

Alvenaria de granito (0,20m) m2 14,93 €/m2 

    

Gabião (3m de altura) ml 235,70 €/ml 

              

              

Pavimentações 

    

Fundação   

    

Abertura de caixa (0,30m) m2 1,78 €/m2 

    

Sub base (0,15m) m2 4,71 €/m2 

    

Base (0,15m) m2 6,12 €/m2 

    

Total 12,61 €/m2 
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Designação de Trabalhos Unidades Valores unitários 

Revestimentos   

    

Betão betuminoso   

    

Regularização ( 0,07m ) m2 6,69 €/m2 

    

Camada de desgaste ( 0,05m ) m2 5,63 €/m2 

    

Total, inclui fundação 24,93 €/m2 

    

Semi-penetração betuminosa, inclui 
fundação 

m2 7,96 €/m2 

    

Granito   

    

Calçada à fiada, inclui fundação m2 27,55 €/m2 

    

Lajeado (0,20m), inclui fundação m2 146,19 €/m2 

    

Micro cubo, inclui fundação m2 31,43 €/m2 

              

Guias 0,15m ml 32,61 €/ml 

    

Guias 0,08m ml 20,58 €/ml 

    

Calçada à portuguesa, inclui fundação m2 24,41 €/m2 

    

Rampas ml 80,34 €/ml 

    

Betão   

    

Lajetas (pedra chão), inclui fundação m2 21,00 €/m2 

    

Guias 0,15m ml 13,40 €/ml 

    

Guias 0,08m ml 10,74 €/ml 

    

Rampas ml 13,40 €/ml 

Betonilha, inclui a fundação m2 19,38 €/m2 
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Designação de Trabalhos Unidades Valores unitários 

              

Drenagem 

    

Rede de águas pluviais   

Inclui abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularização do fundo da vala, assentamento 
da tubagem, aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrante e ainda todos os trabalhos 
necessários à sua boa execução. 

    

Colectores em betão 

    

200mm ml 12,57 €/ml 

    

300mm ml 14,66 €/ml 

    

400mm ml 19,91 €/ml 

    

500mm ml 25,14 €/ml 

    

Colectores em PVC   

    

200mm ml 17,29 €/ml 

    

300mm ml 24,09 €/ml 

              

400mm ml 32,99 €/ml 

              

500mm ml 41,90 €/ml 

    

Câmaras de visita un 326,84 €/un 

    

Caixas de visita e ramais un 171,38 €/un 

    

Sarjetas e ramais un 163,42 €/un 
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Designação de Trabalhos Unidades Valores unitários 

              

Rede de telefones   

    

Colectores em PVC   

    

90mm m2 5,63 €/ml 

    

110mm ml 9,61 €/ml 

    

Caixas de visita  un 171,38 €/un 

              

Armários repartidores un 268,18 €/un 

              

              

    

Espaços verdes 

    

Árvores e tutor un 31,95 €/un 

    

Arrelvamento m2 6,44 €/m2 

              

              

Recolha de resíduos sólidos 

    

Molok un 2461,75 €/un 

    

Ecoponto un 1613,23 €/un 

    

Papeleiras un 64,42 €/un 
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ANEXO III 

 

Tipo de edificação / Produção diária de resíduos sólidos urbanos 

Recolha Selectiva Porta-a-Porta 

Tipo de Edificação RSU 

Indiferenciados 

Fracção I 

(Papel e Cartão) 

Fracção II 

(Embalagens) 

Recolha 

RSU 

Indiferenciados 

Habitações 0,12 l/m2 a.u. 0,03 l/m2 a.u. 0.05 l/m2 a.u 0,2 l/m2 a.u. 

Comércio e Serviços 0,1 l/m2 a.u. 0,7 l/m2 a.u. 0,2 l/m2 a.u. 1,0 l/m2 a.u. 

Restaurantes, Bares, 
Pastelarias e Similares. 

3,5 l/m2 a.u. 0.5 l/m2 a.u. 1,0 l/m2 a.u. 5,0 l/m2 a.u. 

Supermercados 1,0 l/m2 a.u. 0,8 l/m2 a.u. 0,2 l/m2 a.u. 2,0 l/m2 a.u. 

Hoteleiras: 

- Hotéis de 5 estrelas 

- Hotéis de 3 e 4 Estrelas 

- Outros 

 

12,0 l/quarto ou ap. 

6,0 l/quarto ou ap. 

4,8 l/quarto ou ap. 

 

3,0 l/quarto ou ap. 

1,5 l/quarto ou ap. 

1,2 l/quarto ou ap. 

 

5,0 l/quarto ou ap. 

2,5 l/quarto ou ap. 

2,0 l/quarto ou ap. 

 

20,0 l/quarto ou ap. 

10,0 l/quarto ou ap. 

8,0 l/quarto ou ap. 

Hospitalares (*): 

- Hospitais e Clínicas 

- Unidades de Saúde e 
Policlínicas 

- Clínicas Veterinárias 

 

4,0 l/cama 

1,5 l/m2 a.u. 

 

0,4 l/m2 a.u. 

 

2,5 l/cama 

0,8 l/m2 a.u. 

 

0,25 l/m2 a.u. 

 

3,5 l/cama 

0,7 l/m2 a.u. 

 

0,35 1/m2 a.u. 

 

10,0 l/cama 

1,0 l/m2 a.u. 

 

1,0 l/m2 a.u. 

Educacionais 1,2 l/m2  a.u. 0,9 l/m2 a.u. 0,9 l/m2 a.u. 3,0 l/m2 a.u. 

Culturais: 

- Teatros, Cinemas e 
Auditórios 

- Outros 

 

O,3 l/m2 a.u. 

 

0,1 l/m2  a.u. 

 

0,5 l/m2 a.u. 

 

0,8 l/m2 a.u. 

 

0,2 l/m2  a.u. 

 

0,1 l/m2 a.u. 

 

1,0 l/m2 a.u. 

 

1,0 l/m2 a.u. 

Industriais (**) 0,2 l/m2 a.u. 0,7 l/m2 a.u. 0,1 l/m2 a.u. 1,0 l/m2 a.u. 

Desportivas 0,2 l/m2 a.u. 0,2 l/m2 a.u. 0,6 l/m2 a.u. 1,0 l/m2 a.u. 

a.u = Área útil. 

 (*) Resíduos Sólidos não contaminados equiparados a RSU 
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